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SECRETARIA DE SAUDE

DE DESPESA

Cl N.: 

DE: Gerência G 	 de Assistência Farmacêutica

) 4J\ D5\

4uf.

LRJENiTiI

DATA: I 6I03I202
FONE: 3355-1170

PARA: Secretaria Executiva de Atençao a Satide - Dra. Eliane Germano

1.TWO DE DESPESA:
Servico	 Material de Consumo X 	 Material Permanente

Passagem	 Diárias
2.FONTE DE RECURSO:
Tesouro	 SUS X	 Convênio N. Farrnácia Básica 	 Outra

3.LOCAL! PROGRAMA BEN EFICIADO: CAF
CODIGO DO CENTRO DE CUSTO: 2020.4801.01.0802.0077

4.CODIGO E NOME DO PROJETO I ATMDADE:
2881 - Manutençao do Adeguado Su primento da Rede em Assistêncja Farmacêutica

S. SUB-AcAO:

108 - MMH NAO RENAME

6.CODIGO E NOME DA OPERAçA0:

05668 —ADQUIRIR MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA REDE

7. DESCRIçAO DO PEDIDO:

z ^

Solicito a V . Sa. proceder a aquisiçao emergencial do Material Médico-Hospitalar
descrito em anexo, considerando o Decreto NO 33.511, de 15 de Marco de 2020, que
declara "Situaçao de EmergOncia", em virtude do COVID-19 (Novo CoronavIrus), para
suprir as necessidades da rede municipal de saUde corn recursos do SUS.

$olijtante (arimbo e ass.inatura)	 Uk'	 Coordenador doJo Maudclo ae Almec1a
Castor de UtOade de P ssistGpce	 .	 . .

Far	 Autorizacor da Sojj
( CAFIDERft4ACI$ESA(j.MaI 105.7184óe
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ANEXO DA Cl 295 GGAF

LOTE	 ITEM	 ESPECIF}CAçAO	 CADUM	 UND	 QUANT
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,
LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME,

01	 01	 PEQUENO, LUBRIFICADA COM p0	 16.068	 1 UNI	 6.750. 000BIOABSORVIVEL, ATOXICA, AMBIDESTRA, 	 I
DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO,
RESISTENTE A TRAcA0
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,
LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, GRANDE,

02	 02	 LUBRIFICADA COM pO BIOABSORVIVEL, 	 16.066 /	 UNI I 4.500.000
DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO,
RESISTENTE A TRAcA0
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAçAO n o 104/2020

I DO OBJETO

I.I. Constitui objeto deste Termo, a contrataçäo de empresa(s) especializada(s) no

fornecirnento de material médico-hospitalar (luva para procedimento nAo cirürgico), para

atender as necessidades da Rede Municipal de Saüde no enfrentamento da emergência de

saüde püblica de irnportância internacional decorrente do COVID-19, disposta no

Decreto Municipal n° 33.511/2020, e de acordo corn a Lei n° 13.979/2020, nas

condiçoes e especificacôes adiante expostas.

LOT JTE [ EsPEcIFIcAçAO CADU UND QUANT	
I TOTALU	 M	

O(RS)	 RS)

LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NAO CIRURGICO,
LATEX NATURAL	 UND 6.750.000 R$ 0,40	 R$
INTEGRO E	 2.700.000,00
UNIFORME,	 16068

PEQUENO,
LUBRIFICADA COM
PO
BIOABSORVIVEL,
ATOXICA,
AMBIDESTRA,
DESCARTAVEL,
FORMATO
ANATOM1CO,
RESISTENTE A
TRA(;AO

LUVA PARA
PROCEDTMENTO
NAO CIRURGICO,

2	 1	 LATEX NATURAL	 UND 4.500.000 R$ 0,40	 R$
INTEGRO E	 1.800.000,000
UNIFORME,	 16066

GRANDE,
LUBRIFICADA COM

p6
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DE

BIOABSORVIVEL
DESCARTAVEL,

FORMATO
ANATOMICO,

RESISTENTE A
TRAcA0

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJIETIVO DA coNTRATAcA0

2.1. 0 CoronavIrus é uma famIlia de virus que causarn infecçOes respiratórias, os primeiros

casos em humanos foram identificados em meados da década de 1960. Alguns

coronavIrus podem causar doenças graves com impacto importante em terrnos de saide

püblica, como a SIndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e a

SIndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.

2.2. Em 29 de dezembro de 2019, urn hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas corn

pneumonia, que haviam trabaihado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan,

que vende ayes vivas, materiais aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao püblico.

Após o relato dessa ocorréncia ao Centro de Controle de Doencas (CDC-China), de

pacientes adicionais vinculados ao mercado identificados por epidemiologistas de campo

da China (FETP-China), em 30 de dezembro, as autoridades de saüde da provincia de

Hubei notificaram esse cluster ao CDC da China.

2.3. Em janeiro de 2020, foi identificado e caracterizado que o agente etiolOgico, tratava-se

de uma nova espécie de CoronavIrus, classificado corno 2019-nCoVque atualmente e

denorninado COVID-19. Em 30 de janeiro de 2020, a Organizacao Mundial da Saiide

(OMS) declarou Emergência de Saüde Püblica de Importância Internacional
(ESPU).

2.4. Considerando a necessidade de respostas rápidas, em 03 de fevereiro de 2020, o Brasil

declarou Emergência em Saüde Püblica de importância Nacional (ESPIN) em

decorrência da Infecçao Humana pelo novo CoronavIrus (COVID- 1 9)(Portaria MS/GM

No 188), além de emitir boletins para atualizacao de informaçOes referente a situaçäo no

Brasil e no rnundo.Essas informaçOes podem ser visualizadas na Plataforma Integrada de

Vigilancia em Saüde do Ministério da Saüde (IVIS).

2.5. As medidas adotadas pela Vigilancia a Satde do Brasil e outros órgAos como ANVISA,

tomam como base as orientaçOes da Organizaçäo Mundial da SaUde e podem ser

modificadas de acordo corn a evolucao dos estudos cientIficos publicados referente a ao

novo CoronavIrus.

2.6. Em ii de marco de 2020, a Organizaçâo Mundial de Saüde declarou pandemia pelo

novo CoronavIrus (COVID-19), corn sua disseminaçao ern mais de 110 paIses, ern todos
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2.7. Logo, corn intuito de combater a situação excepcional de saüde püblica, em 06 de

fevereiro de 2020 fora sancionada a Lei Federal n o 13.979/20, que dispOe sobre medidas

de enfrentamento da emergência decorrente do C OVID- 19, ao tempo que prevé hipótese

de Dispensa de LicitaçAo para aquisicAo de bens, serviços e insumos de saüde destinados

ao atendimento do cenário ama!, conforme abaixo:

"Art. 40 E dispensável a licitacAo para aquisicâo de
hens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergéncia de saüde
püblica de irnportância internacional decorrente do
coronavirus de que trata esta Lei." (grifo nosso)

2.8. Como se ye, o legislador prevé a possibilidade de dispensa de licitação, em casos de

contrataçOes para enfrentamento da situação excepcionalIssima, de modo que,

preenchidos os requisitos legais, não se trata de uma faculdade da administraçao pCblica

em proceder a contrataço direta, mas deve esta, de imediato, promover a contrataçäo,

corn a urgéncia que o caso requer, devendo-se evidenciar o nexo causal entre a

contratação direta e o atendimento do risco de dano corn a efetiva demonstracäo da

relação entre a necessidade a ser atendida e a medida concreta adequada.

2.9. Nesse diapasAo, considerando que os materials médico-hospitalares (luvas para

procedirnento nAo cirirgico), ora imprescindiveis ao enfrentamento dos sintornas do

COVID-19, resta configurada a situacAo emergencial de contratacAo de empresa

especializada no fornecimento do objeto. Outrossim, cabe enfatizar que os quantitativos

definidos para. esta Dispensa visam atender tao somente a situação emergencial.

2.10. Assim, coadunando os fatos corn as razöes de direito acima apresentadas, não

resta düvida estar diante de uma legItima situaçAo que suscita a dispensa de !icitaçao,

pois atende todos os requisitos para contrataçâo direta, corn fulcro na Lei Federal no

13.979/20 e Decreto n°33.511/2020.

3. DA PROPOSTADE PREOS	 . .. .	 .	 .

3.1. 0 prazo de validade da proposta, e de ate 10 (dez) dias corridos, 	 scm prejuizo das

condicoes atuais do mercado que poderao implicar em prazo superior ou inferior.

3.2. Os preços ofertados estão inclusos de todas as despesas diretas e indiretas que incidirAo

sobre o objeto deste termo.

3.3. Todos os precos foram apresentados em rnoeda corrente do pals, inclusos todos os custos

diretos e indiretos, julgados necessários pe!a proponente e todas as incidências que sobre

eles possam recair, tais como encargos fiscais, tributos, taxas, impostos e outros;
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4. DO PRZ() DI INTREGA

4.1.	 0 prazo da entrega do objeto d de imediato, contados a partir da data do

recebimento da nota de empenho.

5 )LOCAL DEENTREGk

5.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida da RecuperacAo, no

4.000, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52291-000, no horário das 07h e 30min as 12:00h e

13:00h as 17:00h horas, de segunda-feira a quinta-feira e as sexta-feira de 08:00h as

12:00h e 13:00h as 17:00h, exceto feriados. Contato pelo telefone: (81) 3442-7444.

5.2. A Secretaria de Sai'ide poderá corn ate 12h horas de antecedéncia indicar outro local

para entrega dos rnateriais, no âmbito do rnunicIpio do Recife.

6. DA coNmcAo 1r ENTREGA

6.1. Os rnateriais deverão ser entregues em embalagern própria do fabricante, e

acondicionadas de forma a permitir o manuseio e estocagem, sem comprometer a

qualidade e durabilidade dos rnateriais.

6.2. Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo corn as especificacOes

exigidas, todas as despesas serão atribuIdas ao fornecedor.

6.3. Os materiais, objeto deste Termo, serão recebidos pelo servidor responsável pelo

atesto, nas seguintes condiçôes:

a) recebimento provisório, para posterior verificacao da conformidade dos materiais corn

as especificacOes exigidas, no prazo de 10 (dez) dias corridos;

b) recebimento definitivo, se couber, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do

recebimento provisório, após a verificaçao da quantidade e da análise. atestando a

qualidade dos materiais e sua consequente aceitacão pela Adrninistração, mediante

termo circunstanciado.

6.4. 0 recebimento definitivo dos materiais não exirne o licitante da responsabilidade pelos

vIcios que possa apresentar, bern como da indenizacao que porventura se originar de

tais vIcios.

6.5. 0 recebirnento provisório ou definitivo nao exclui a responsabilidade da empresa

contratada, pela veracidade das informaçoes e pela qualidade e quantidade dos

rnateriais fornecidos, devendo substituir, no prazo de 02 (dois) dias Cteis, após a

notificaçäo da Secretaria de SaCde, sern onus adicional para. a AdrninistraçAo
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Municipal, qualquer item que nAo atenda as especificaçOes exigidas, sob pena de ser

considerado inadimplente e ficar sujeita a aplicacAo das penalidades cabIveis.

6.6. 0 objeto deste Termo de Dispensa deverá estar conforme legislacAo da ANVISA, e

quando do recebirnento pelo CONTRATANTE, deverAo constar na nota fiscal

expressamente: 0 prazo de validade do(s) produto(s) que, por ocasião de sua entrega

deve ser de no mInimo 75% do prazo de validade previsto para utilizaçao do produto;

não mais que quatro (4) lotes diferentes por nota fiscal e, constar n° do empenho na

nota fiscal, além do acompanhamento de uma via desse empenho.

7. DO PAGAMENTO

7.1. 0 pagamento se dará de acordo corn a nota fiscal / fatura apresentada, devidamente

autorizada pelo gestor do contrato. Na referida fatura deve ser apresentado o

detalhamento dos itens entregues;

7.2. 0 pagamento fica condicionado ao atesto da nota fiscal, em observância ao que

estabelece este Termo;

7.3. 0 pagamento será realizado em urn prazo rnáximo de 30 (trinta) dias a contar da data

do atesto da devida nota fiscal / fatura referente ao determinado lote/item, observado o

seguinte:

a) A nota fiscal somente será aceita se nela estiver discriminado detalhadamente os materiais

fornecidos, devendo ainda estar acompanhada dos seguintes documentos: InscriçAo no

Cadastro de Pessoas fisicas (CPF) ou Cadastro Geral de Pessoas JurIdicas (CNPJ); prova de

regularidade para corn a Fazenda Federal, estadual e Municipal do domicIiio ou sede; prova

de Regularidade relativa a seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS); prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do Trabalho. Para o

fornecedor cadastrado no SICREF ou SICAF d dispensada a apresentacao dos docurnentos

referidos.

b) A nota fiscal corn defeitos ou vIcios deverá ser retificada, substitulda ou complementada,

sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularizacao.

7.4.Nenhurn pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de

liquidacao da obrigacao.

7.5. De forma excepcional, será adrnitida o pagamento de sinai ou arras no patamar de ate

15% quando se tratar de produto importado ou cuja comercializaçAo esteja sob

exaurimento.

7.6. 0 pagamento será efetuado através de ordem bancária em favor da CONTRATADA

que indicará a instituição financeira.
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8 DAS OBRJGAçOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes constantes neste Termo de

Dispensa, assurnindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execução do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicOes, conforme especificacOes, prazo e

local constantes neste Termo, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras

necessárias ao cumprimento das obrigacOes serAo de responsabilidade da Contratada;

b) Responsabilizar-se pelos vIcios e danos decorrentes do objeto, de acordo corn os artigos

12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor(Lei n° 8.078, de 1990);

C) Substituir, reparar ou corrigil as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Dispensa, o objeto corn avarias ou defeitos, nos terrnos do art. 69 da Lei 8.666/93;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretarnente a Adrninistraçao ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, näo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizacAo ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos

moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;

e) Manter corn a Contratante relaçao sempre formal, por escrito, ressalvados os

entendimentos verbais que motivados pela urgência deverAo ser, de imediato,

confirmados por escrito;

f) Comunicar a Contratante, no prazo rnáximo de 24 (vinte e e quatro) horas que antecede

a data da entrega, os motivos que irnpossibilitern o cumprimento do prazo previsto,

corn a devida comprovacao;

g) Manter, durante toda a execucäo do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes

assurnidas, todas as condiçOes de habilitacao e qualificacao exigidas;

h) Os rnateriais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo corn as

especificaçoes constantes neste Termo;

i) Substituiçôes de marcas de materiais apenas seräo aceitas, em casos de descontinuidade

do produto no mercado junto a ANVISA, bern corno falta de matéria prima

comprornetendo a fabricacAo, certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os

casos deverão ser emitidos pelo fornecedor docurnento comprovando a situação

semeihante em outras instituiçOes de rnesmo porte. A marca oferecida para

substituicao, deverá atender as especificacOes técnicas previstas neste Terrno

referencial;

j) Arcar corn todos os onus e encargos decorrentes da execuçäo do objeto,
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compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive 'EJ_/

os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento

necessários ao fornecimento dos materiais objeto deste Termo de Dispensa.

9 D4S OBRIGk(;OES DA CONTRATANTE

9.1. Constituern obrigacoes da Contratante:

a) Exercer a fiscalizacao da execução do objeto deste Termo;

b) Tomar todas as providéncias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo;

c) Receber o objeto no prazo e condicOes constantes neste Termo.

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos rnateriais recebidos

provisoriamente corn as especificacOes constantes no Termo de Dispensa, para fins de

aceitacão e recebimento definitivo;

e) Analisar, após a entrega do bern, se este está ern conformidade corn o objeto descrito no

Termo de Dispensa, para atesto e garantia do pagamento;

f) Facilitar por todos os meios o cumprimento da execuçAo do objeto contratual, dando a

CONTRATADA o acesso e promovendo o born entendimento entre seus funcionários e

empregados, facilitando o cumprimento das obrigacOes pré-estabelecidas;

g) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre irnperfeicOes, faihas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido;

h) Efetuar o pagarnento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos neste Termo;

i) Inspecionar as embalagens no momento de entrega dos rnateriais e avaliar se estAo intactas,

ern caso de estar danificadas, nAo aceitá-las;

j) Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituicao e se as

especificacoes dos materiais säo as mesmas descritas neste Termo;

k) Comunicar por escrito a CONTRATADAo näo recebirnento do objeto, apontando as razOes

de sua não adequacao aos termos predefinidos;

) Secretaria de Saüde da Prefeitura do Recife e reservada o direito de exercer a mais arnpla

completa fiscalizacao sobre o cumprirnento das especificaçOes e condiçôes desta aquisiçâo.

m) Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçOes contidas

na Lei n° 13.979, de 2020, na Lei 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis.

10. DA VIGENCIA DA CONTRATAçAO
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10.1.	 0 Contrato, empenho ou instrumento equivalente, oriundo deste procedimento

terá vigéncia temporária, enquanto perdurar a ernergência de saüde püblica de

importância internacional decorrente do COVID-19, corn fuicro no § 1° do artigo 40 da

Lei Federal n o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

11. D'Qt[ALiFIC ACAO TECNICA

11.1. Licenca de funcionarnento, expedido pelo órgão sanitário estadual ou municipal

cornpetente para o fabricante, distribuidor, representante cornercial ou cornerciante, da

sede do proponentr, válida para o ano ern exercIcio.

11. 1 .1. Caso a revalidaçao da licença de funcionamento para o presente exercIcio nAo

tenha sido concedida, a proponente deverá apresentar a licença de funcionamento

relativa ao exercIcio anterior acompanhada do protocolo de revalidaçAo, sendo

necessário que esta tenha sido requerida nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de

cada exercIcio;

	

11.2.	 Autorizaçao de funcionamento de empresas (AFE), para o(s) lote(s), expedida

pela Agência Nacional de Vigilancia Sanitária - ANVISA.

11.2.1. Quando o proponente for distribuidor, representante cornercial ou comerciante

deverá apresentar a autorizaçäo de funcionamento pela Agéncia Nacional de

Vigilancia Sanitária, emitida para o fabricante, além da sua própria autorização.

11.2.2. Caso a proponente se enquadre nas hipóteses enumeradas no subitem anterior,

estarão dispensados de apresentar a autorizaçAo de funcionarnento para o fabricante

expedido pela ANVISA, caso este seja estrangeiro.

11.3. Cornproyacao da regularidade do material na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitária

- ANVISA, pelo fornecedor, por intennédio de cópia do registro ou da isenção, ou de

notificaçäo ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovacAo de que o material

nAo está sob controle sanitário, nos termos da legislacao pertinente a matéria.

a) Para a comprovacão do que trata o item acima, também serão aceitas impressOes diretas

do sItio da ANVISA na Internet, que estarão sujeitas a confirmaçao pela Secretária de

Saüde;

b) 0 proponente deverá indicar em cada registro apresentado o n(imero do item

correspondente no Termo de Dispensa;

c) Estando o registro vencido, o fornecedor deverá apresentar cópia autenticada e legIvel da

solicitação de sua revalidaçao, acornpanhada de cópia do registro vencido. A não

apresentaçao do registro e do pedido de revalidacao do material (protocolo) implicará na
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SECRETARIA DE SAUDE
desclassificaçao do item cotado;

c. 1) Caso a revalidacao do registro para o presente exercIcio näo tenha sido

concedida, a proponente deverá apresentar o referido registro relativo ao

exercIcio anterior acompanhado do protocolo de revalidacao, sendo

necessário que esta tenha sido requerida nos primeiros 180 (cento e

oitenta) dias de cada exercIcio.

d) Caso alguma etapa do processo de produçao dos materiais cotado seja terceirizado, o

licitante deverá indicar a(s) empresa(s) que realizam os respectivos serviços, as instalaçOes

destinadas a fabricaçao e/ou controle dos materiais responsável(eis) tdcnico(s) por tais

atividades.

12. DA RAZAO DA ESCOLRA

12.1. A escoiha da empresa contratada SA15DE BRASIL COMERCIO DE

MATERIAlS MEDICOS EIRELI-ME, CNPJ 27.970.162/0001-09, está

fundamentada no Relatório Descritivo anexo aos autos do processo desta dispensa.

13. DO VALOR TOTAL DA AQULsIçAO

	

13.1.	 0 valor da aquisicâo emergencial é de R$ 4.500.000,00 (quatro milhOes e quinhentos
mil reais).

Recife, 27 de marco de 2020.

JOAO MAURI	 DE ALMEIDA

Gerekte Geral de Assis ência Farmacêutica

Secretaria de SaOde/PCR

liafle	 fl8flO

DwetOca E),ea.&Va do Re9U)9°
Meda eAtB ComPeX°

Socretaris do Saüdo
Mat. 97 .41&O
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PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Att.:Carjos Eduardo
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Recife (PE), 27de marco de 2020.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM

	

	 tSPECIFcçAo	 CADUM APRES j QNT	 MARCA jPR. UNIT. TOTALR$

LUVA PARA PROCEDIMENTO
NAO CIRURGICO,	 LATEX
NATURAL,	 INIEGRO	 E
UNIFORME,	 Tam	 PR,
LUBRIFICADA	 CON	 P6 5119842 UND	 300,000	 supermax	 0,40	 120.000,008I0ABS0RVfVEL,
DESCARTAVEL, FORMATO
ANATÔMICO, RESISTENTE A
TRAçA0

WVA PAPA PROCEDIMENTO
NAO CIRURGICO, 	 LATEX
NATURAL,	 INTEGRO	 E
UNIFORME,	 Tam	 P,
LUBRIFICADA	 CON	 PD 5119841 UNtO 6.750,000	 supermax	 0,40 , 2.700000,00BIIOABSORViVEL,
DESCARTAVEL, FORMATO
ANATOMICO, RESISTENTE A
TRAçAO

LUVA PARA PROCEDIMENTO
NAO CIRURGICO, LATEX
NATURAL,	 INTEGRO	 E
UNIFORME,	 Tam	 G,
LURIF1CADA	 CON	 Pb 5119839 UNIO 4.500.000	 supermax	 0,40	 1.800.000,00
BIOABSORVIVEL,
DESCARTAVEL, FORMATO
ANATOMICO, RESISTENTE A
'rRAçAO

VALIDADE DA PROPOSTA: 07(sete) dias.
PRAZO DE ENTREGA: 20 (vinte) dias.

AV V I C)R Lw S .	 357 s..L. OS LA\.	 (it	 ou	 . P1
............ ..b	 L
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DESI

DADOS BANcARIOS DA EMPRESA:
BANCO N 2 : 033 / NOME DO BANCO: SANTANDER
AGENdA N2 : 37571 CONTA CORRENTE N: 130066851
PRAA DE PAGAMENTO: Recife/PE

Recife (PE), 27 de marco de 2020.

Gustavo Sales Afonso de Melo
Soclo Diretor
SAUDE BRASIL COMERCJO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI

d
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SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SALJDE

FONE DO REQUISITANTE:

(081) 3355-93 88
ANALISTA: CARLOS EDUARDO
CI N°. /2020
COVE[) 19-GGAF

.-
,-(,f

Lj L.	 iQ rS.

FORMULARIO COTAçAO DE pmcos

ITEM I	 ESPECIFICAçAO
	

UND I QUANT.	 MARCA	 UNIT
	

AL
LUVA PARA
PROCEDIMENTO,
DESCARTAVEL, EM LATEX
NATURAL ATOXICO,
LUBRIFICADA COM pO
BIOABSORVfVEL, NAO
ALERGENICO,
ANTIDESLIZANTE, PUNHO
LONGO, AJUSTAVEL AO
ANTEBRAc0, TAMANHO
"PP,T.

16069 I UNI I 300.000
	

DESCARTEX
	

0.58
	 174.000,00

2	 LUVA PARA
PROCEDIMENTO NAO
CIRURGICO, LATEX
NATURAL INTEGRO E
UNIFORME, PEQUENO,
LUBRIFICADA COM P0
BIOABSORVIVEL,
ATOXICA, AMBIDESTRA,
DESCARTAVEL, FORMATO
ANATOMICO, RESISTENTE
A TRAcA0

LUVA PARA
PROCEDIMENTO NAO
CIRURGICO, LATEX
NATURAL INTEGRO E
UNIFORME, GRANDE,
LUBRIFICADA COM Po
BIOABSORVIVEL,
DESCARTAVEL, FORMATO
ANATOMICO, RESISTENTE
A TRAcAO

16068 1 UNT I 6.750.000
	

DESCARTEX
	

0,58
	

3.915.000,00

16066 I UNI I 4.500.000
	

DESCARTEX
	

0,58
	

2.610.000,00

TOTAL R$

COTAR EXCLUSIVAMENTE CONFORME ESPECIFICAçOES
RESPOSTA IMEDIATA

Vendedor: Gilberto	 ASSINATURA E
Fone: 813212 1088



I	
•	 $

Prao de Eritrega: 30/05/2020
	

CARIMBO COM C.N.P.J.

DATA DA coTAcAo 27/03/2020

UR 3"ENTE

MEcAc
RUA P4IJtA6ATS1& 1E- UJA 000

CA&A 4MARa
CNPJ-

'r
ciaHs.



Pauf6WPE, 27 do ma" dt 2020.

0576-I
()	 Cooai: 7327

En

w

- /

RAW VAUDAjLflA ORP0 ' 2 N)di

Rua	 *.-	 ,

SUJIPL KARJNA ALME^90S ANTOS
CRE 02.00.924 -59
R& (G02490 SSP/PE

RE?RE5ENTANTF LEGAL

CNP) l5lL6OfDSDI67:INT0AL05hhI3

ME"U C E P: 53429 - 220,IWA DEft4OS, 6Z NOSSA SENHDA DA CoNcLcAo PAULISTA
81 3435-8296

PREFEffURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DORECWE

EMPRESA FACIMED COMERUO E REPREsENTAcOEs LTDA

ONPJ: 1516L670/000I67
ENDEREcO: RUA DEIMOS N'62.

paopaTAnEPR'IcO	 -
H

-	 -------

DESCTAVF-L	 1X NKIAT6X ICO3 LUBTUF1C'AM CO p6 Rs

I	 BIOABSORVWEL NAO ALERGECO,	 UNIPADE	 300-000	 RS	 065 ssnta cfrco centvoS

ANflDESUZAN1 PUNH() WNOO

CIDADE/UF: PAUlA STAIPE

CEP: 53429220
RAIRRO: NOSSA SENHORA DA coNcElcAo

195000.08 1 cento e novenLa e cEwo mu

I URGICO LATEX NA'TLRAL iNITGRO

UNIFOR ME PEQU O. LUI3IPWUADA
0M P6 H10AS0RVfVE1, A1>A,

LMBIDES11A, DESCARTAVEL
0RMAT0 ANAT MEN) RESISTENTE A

UVA PAM PROCEI)EiENT A0
IRURGICO3 LATEX NATURAL iMI1GR0

P UNIFORME GRANDE LU3RIFICADA

COM l) 310M3SGI' VEL
DM.CARTAVL FOR CO A êtco,

UNIDADE 1 670000 1 RS

UNIDADE I 4000OO

fl65 I sessenta o thco centavos

0,65 I sessentaedrcO centavos jRS

quatro millnua. trewrilos 0
4157.50000 ou6mta e wte rni, quhntua

ruais

2925000	
duH mith,ea, nowcntua e vinte

e cinco mu rnms

U
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0,40	 2.700.000,00/,

0,40 1	 1.800.000,00
/

/

SECRETARIA DE SAUDE
SETOR DE COMPRAS
Cl N 29712020 -GGAF

	

11am	 EU1ç8o

LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, LATEX
NATURAL INTEGRO E UNIFORME, PEQUENO,

	

2	 LUBRIFICADA COM p6 BIOABSORVIVEL, ATOXICA,
AMBIDESTRA, OESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO,
RESISTENTE A TRA4;A0 	 16068

LUVA PAR.A PROCEDIMENTO NAO C1RRGICO, LATEX
NATURAL INTEGRO E UNIFORMS, GRANDE,
LUBRIFICADA COM P6 BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL,
FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE A TRAcAO 	 160

Mapa de Precos
DATA: 27/03/2020

GRUPO	 Unt	 QUant	 $AUL7E BRASh.	 MEGAMD	 FACIMED

MATERIAL	 UND	 6750.1	 0.40/	 0,58	 0,65
HOSPITALAR

MATERIAL	 UND	 4.500.000j	 0,40/	 0,58	 0,65
HOSPITALAR

-	 -._.. A \

(cj/
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Prefeitura do Recife

	

	 Portal de Compras
NC L/L

Acompanhamento do Fornecedor

Código do Fomecedor	 6876
Cumprimento Inc.XXXIII Art.7°Cons.Fed. SIM
Situacao	 CADASTRADO
Data do GeracaodecHF	 22/11/2017
Data de Validade de CHF	 21/05/2020
Data de lnscricâo do SICREF 	 08/11/2017 00:00:00
Data Cadastramento	 22/11/2017
Comissâo Responsável AnIise 	 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO DE MATERIAlS DE SAUDE - CPLMSA (GGLI /SADl
Data de Análise Documentaçao 	 22/11/2017
Tipo de habilitaçao 	 LICITAQAO

NENHUMA OCORRENCIA ENCONTRADA
HABILITAcA0 JURIDICA

'NPJ	 27.970.162/0001-09
Microempresa, Peq. Porte ou Individual' MICROEMPRESA
Identidade Representante Legal 	 2985214
Orgao Emissor/UF	 SSP/PE
Razäo Social	 SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI - ME
Name Fantasia	 \WFBS SAUDE BRASIL COMERCIO DE MAT. MEDICOS EIRELI\W
CEP	 52060290
Logradouro	 AVEN IDA FLOR DE SANTANA
NCtmero	 357
Complemento	 SL 805
Bairro	 PARNAMIRIM
Cidade	 RECIFE
UF	 PE
DOD	 81
Telefono(s)	 3204-6838
E-mail	 fbssaudebrasil@gmaii.com
Fax	 NAOINFORMADO

istro Junta Cornercia! ou CartOrlo	 26601152199
Data Reg Junta Comercial ou Cartório	 14/06/2017
Name do Contato	 NAO INFORMADO
CPF do Contato	 NAO INFORMADO
Cargo do Coritato	 NAO INFORMADO
DOD do Cantata	 NAO INFORMADO
Telefone do Contato	 NAO INFORMADO

sOcios
Name	 CPFICNPJ
GUSTAVO SALES AFONSO DE MELO

	

	 104081155488
RGULARIDADE FISCAL

Inscricão Mercantil	 5918502
lnscricâo Estadual 	 NAO INFORMADO
Inscriçao Outro MunicIpio	 -

CERTIDAO FISCAL
OBRIGATORIAS

Name da Certidão	 Data de Vandade

-0
0<

I

Emissâo: 06/04/2020 11:37:46	 Página: 1/3



Portal de ComprasPrefeitura do Recite

Acompanhamento do Fornecedor

CERTIDAO DE REGULARIDADE COM 0 INSS 	 05/08/2020
CERTIDAO DE REGULARIDADE COM 0 FGTS 	 04/07/2020
CERTIDAO DE REGULARIDADE CONJUNTA COM A RECEITA FEDERAL E DIVIDA ATIVA DA	 05/08/2020
CERTIDAO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	 15/04/2020
CERTIDAO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	 18/05/2020
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 	 02/08/2020
CERTIDAO FALIMENTAR	 03/08/2020

1 DATA ULTIMO BALANO

	

	 30/04/2020
COMPLEMENTARES

NAO INFORMADO
QUAuFICAçAO ECONOMICA E FINANCIRA

Capital Social	 100 000 00
Capital Integralizado 	 100.000,00

atrimônio LIquido 	 218.56440
Indice de Liquidez Corrente 	 161
Indice de Liquidez c3eral	 1 , 62
Indice de Endividamento	 0 61
Indice de Solvéncia 	 164
Data de validade do bafanco	 30/04/2020
Datada Certido Negativa	 03/08/2020
Data (lltima Alt Contrato ou Estatuto:. 	 NAO INFORMADO

Banco	 Agencia	 Conta Corrente
033	 03757	 130066851

QUALIFICAAO TECNLCA
Nome da Entidade	 CRF
Registro ou lnscricào	 16351
Data da Vigéncia	 31/03/2021
Tecnico da Entidade 	 910

AuTORIZAçAO ESPECIFICA
NAO INFORMADO

GRIJPOSDEFORNECIMENTO
MATERIAlS

MATERIAL DE HIGIENE E RELEZA PESSOAL
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL ODONTOLOGICO

ANO DA ANEXA1
TWO
DO DOCUMENTO
CERTIDAO DA DI\
ATIVA DA UNIAO

TO SOCIAL

2020
NOME
DO DOCUMENTO
ATUALIZAODOCADAS
TROEMPRESASADEBR
ASIL.ZIP

- SAUDEBRASIL-CONT
RATOSOCIAL.PDF

RESPONSAVEL DATA/HORA
ANEXAçAO ANEXAQAO

NER DE MELO OLIVE 20/01/2020
IRA	 16:38:08

INTERNET	 18/02/2020
21:38:23

APROVADO ATUALIzAcA0

APROVADO

Emisso: 06/04/2020 11:37:46	 Página: 2/3



Prefeitura do Recife

	

j) Portal de Compras
Dcs

Acompanhamento do Fornecedor

CARTAO CNPJ	 SAUDEBRASIL-CNPJ 	 INTERNET
.PDF

CERTIDAO DA DIVIDA	 CERTIDCOONEGATIV 	 INTERNET
All VA DA UNIAO	 ASBI.PDF

CERTI FICADO DO FGTS FGTS27-02-1 9. PDF 	 INTERNET

CERTIDAO ESTADUAL ESTADUAL1 5-04-20 	 INTERNET
20.PDF

EGISTRO ESPECIFICO CERTIDCOOCRFPE20 	 INTERNET
(EX: CREA, CRQ, CRF	 20.PDF

CERTIDAO DE FALNC CERTIDCUODEFALEN 	 INTERNET
IA	 CIA02.20201 .PDF

CERTIDAO MUNICIPAL CERTIDAONEGATIVA JE q NER DE MELO OLI
MERCANTIL_591 850	 IRA
2_27970162000109

CERTIDAO NEGATIVA D SAUDEBRASIL-DEBI JE 1NER DE MELO OLI
E DEBITOS TRABALHIS TOSTRABALHISTAS. 	 IRA
lAS	 PDF
Numero de Controle 	 168762797016200010920200406-1

18/02/2020	 APROVADO
21:38:23

18/02/2020	 APROVADO
21:39:54

18/02/2020	 APROVADO
21:39:54

18/02/2020	 APROVADO
21:39:54

19/02/2020	 APROVADO 2020
13:40:03

19/02/2020	 APROVADO ATE 08/2020
13:43:48

18/03/2020	 APROVADO
14:51:30

18/03/2020	 APROVADO
14:52:55

Emissâo: 06/04/2020 11:37:46	 Página: 3/3
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ALTERAçAO CONTRATUAL DA EMPRESA SAUDE BRASIL
COMERCJO DE MATERIAlS MEDICOS ELRELI ME

CNPJ: 27.970.162/0001-09

GUSTAVO SALES AFONSO DE MELO, brasileiro, casado em cornunhão
parcial de bens, ernpresario, portadorda carteira de identidade O 6327183, órgão
expedidor SDS-PE, inscrito no CPF n°040.81 1 .554-88, resid cute e domiciliado a
Avenida Fernando Siniöes Barbosa, n° 110, apt 1204, bairro de Boa Viagern, Recife-
PE, CEP 51.020-390,

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada SAUDE BRASIL
COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI, corn sede a Av Flor de Santana, n° 357,
Sala 08 EmpresarialFjorde Santana, bairro Parnarnirirn, Recife-PE, CEP 52.060-
290, inscrita nesta Junta Comercialde Pernambuco sob o NTREn° 26600152199 e
CNPJ sob o n° 27.970.162/0001-09, resolve fazer a 3" alteração contratuai niediante
as seguintes cláusulas.

CLAUSIJLA PRIMEIRA: A einpresa passa a ter o seguinte objeto:

4645-1/0 1 Cornércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico,
cirürgico,hospitalare de laboratOrios

3319-8/00–Manutenção e reparacãodeequipamentos e produtos nâoespecificados
anteriormente

4644-3101—Come'rcio atacad1t4 diie1icamentos c drogas de uso humano

4646-0/01 — CornCrcio atacadista de cosmeticos e produtos de perthrnaria

4646-0/02 — ComCrcio atacadista de produtos de higiene pessoal

4664-8/00 — CornCrcio atacadista de rnáquinas, apareihos, e equipamentos para uso
odonto-inedico-hospi talar, partes e pecas

4771-7/01 –Comérciovarejistadeprodufosfarrnacj05 sern man ipu1aço de
fórmuia.s

4772-5/00 - CornCrcio varejista de cosmCticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoai

4773-3/00– ComCreio varejista de artigos medicos e ortopCdicos

A vista da rnodificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, corn a
seguinte redação:

GUSTAVO SALES AFONSO DE MEW, brasileiro, casado cm comurihâo
parcial de bens, crnprcsario, portadorda cartcira de idcntidade n° 6327183, 6 rgâo

/

29/11/2019
Certifico o Registro em 29/11/2019
Arquivamento 20198084285 de 29/11/2019 Protocolo 198084285 de 28/11/2019 NIRE 26600152199
Nome da empresa SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autentpcacaoaspx
Charicela 3439279620666
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DE'expedidor SDSPE, inset-ito no CPF n° 040.811 .554-88, residente e dornicili ado a
Avenida Fernando Simöes Barbosa, n° 110, apt 1204, baino de Boa Viagem, Recife-
PE, CEP 51.020-390,

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Liniitada SAUDE BRASIL
COMERCIO DE MATERL&IS.ELRELI, corn sede a Av Flor de Santana, n° 357,
Sala 08 Empresarial Flor de Santana, baino Parnarnirini, Recife-PE, CEP 52.060-
290, inscrita n.esta Junta Cornercial de Pernambuco sob o NIRE n° 26600152 199 e
CNPJ sob a n° 27.970.162/0001-09, resolve fazer a 3 1' aiteraçào contralual mediante
as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa adota o name empresarial SAUDEBRASIL
COMERCIO .DE MATERIAlS MEDICO EIREU.

Parágrafo ánico: A enipresa adota o nome fantasia FBS SAUDE B.RASIL
COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EJRELI

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tern sede a Avenida Flor de Santana, n° 357,
Sala 805 Empresarial Flor de Santana, bairro de Parnarnirim, Recife-PE, CEP
52.060-290

CLAUSULA TERCE1RA: 0 objetivo da empresa é:

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para usa medico,
cirtirgico, hospitalar e de laboratOrios

3349-•8/00—Maiiutenço raio dë ui 	 iioseprodutos noespecicados
anteri ormente

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicarnentos e cirogas de uso humano

4646-0/01 - Cornércio atacadista de cosmeticose produtosde perfiimaria

4646-0/02 - Coniércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4664-8/00 - CornCrcia atacadista de máquinas, apareihos, e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar, partes e peças

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacCuticos, scm man ipu1aço de
formulas

4772-5/00-- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de hi gieiie
pessoal

4773-3/00 - ComCrcio varejista de artigos medicos e ortopedicos

CLAUSULA QUARTA: A empresa iniciousuasatividadesem 14/06/2017 c seu
prazo de duraçào é indeterminado.

29/11/2019
Certifico o Registro em 29/11/2019

L	 Arquivamento 20198084285 de 29/11/2019 Protocolo 198084285 de 28/11/2019 NIRE 26600152199
Nome da empresa SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov ,br/autertticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3439279620666
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CLAUSULA QUJNTA: 0 capital social é de R$100.000,00 (cern. mil  reals),
divididosem 100.000 (cern mu) quotas, corn valor unitário R$1,00 (urn real) cada,
totalmerite integralizado em moeda nacional corrente do pais.

CLAUS(JLA SEXTA: A adrninistração da empresa cabe ao scu titular já
qualificado, corn os poderes e atribuiçôes de representação ativa e passiva, judicial e
extrajudiejalmente, podendopraticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLAUSULA SETIMA: 0 titularda empresadeclara, sob as penasda Lei, que nâo
figura como titula de nenhuma outra EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA.

CLAUSIJLA OITAVA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir o u ft char filial
cu outra dependéncia, mediante ato de alteraço.

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exerciclo social, em 31 de dezembro,
proceder-se-á a elaboraçao do inventário, do balançopatrimoniai e do balanço de
resultado econômico.

CLAUSTJLA DECIMA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa contin uará
sua atividade corn os herdeiros ou sucessores. No sendo possivel on inexistindo
interesse destes, a valor de seus haveres seth apurado e liquidado corn base na
situaçâo patrimonial da empresa., a data da resoluçâo, verificada em balanço
especialrncnte levantado.

CLAUSULA DtCIMA PRIME, IRA:
uãã jdjãde EMPRESA DE PEQUIENO PORTE - EPP, nos termo s d a

Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei,
de que não está impedido de exercer a administraçao da empresa, por lei especial, ou
em virtude de condenaçao criminal, ou porse encontrar sob os efeitos de la, a pen 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pibiicos, ou porcrime
fal.imentar, de prevaricaçAo, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
econornia.popwar, contra or sistema financeiro nacioñal, coritranormas de defesa da
concorrênc.ia, contra as reiaçôes de consumo fé piblica ou a propriedade..

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o forum da cornarca de Recife,
para nele serdirigith qualquer caso or isso ou davida do pre sente instrurnento, Co III
expressa renincia de qualquer outro, por niais pri.vilegiado que seja, des de que näo
sanada pelas partes, corn observncja dos preceitos do Novo COdiga Civil, Lei
10.406 de 2002 e dos demais dispositivos legais que ihe sejam aplicáveis.

29/11/2019
Certifico o Registro em 29/11/2019
Arquivamento 20198084285 de 29/11/2019 Protocolo 198084285 de 28/11/2019 NIRE 26600152199
Nome da empresa SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3439279620666
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E, por estar assim de pleno acordo, assina o presente instrurnento em 01 (urna)
via Cinica, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Cornercial do
Estado de Pernambuco, de acordo corn a lei em vigor.

Recife, 25 denovembrode 2019.

GUSTL'AVO SALES AFONSO DE MELO

CPF: 27.970.162/0001-09
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29/11/2019
Certifico a Registro em 29/11/2019JpE Arquivamento 20198084285 de 29/11/2019 Protocolo 198084285 de 28/11/2019 NIRE 26600152199
Nome da empresa SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http:I/redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3439279620666
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198084285

TERMO DE AUTENTIcAçA0

L;----	 ----	 ------- - -----	 --------- ----	 j,-IRE 26600152199
NPJ 27.970162/0001-09	

1&LIl -ERTIF1CO 0 REGISTRO EM 29/11/2019 	 Q rS.SOB N: 20198084285

EVENTOS	 Dc'

-. -	 ------------\_%)
----------	 ------ ------------

051 - CONSOLIDACAQ DE CONTRATOJESTATUTO ARQUIVAMENTQ 20198084285

DA EMPRESA	 - SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
COLO	 198084285- 28/11/2019

002 - ALTERACAO
0	 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEAN DRO MARQUES

SECRETARIA - GERAL

Certifico o Registro em 29/11/2019	
29/11/2019

JUçpE Arquivamento 20198084285 de 29/11/2019 Protocolo 198084285 de 28/11/2019 NIRE 26600152199
-- i	 Name da empresa SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autentjcaca08p
Chancela 3439279620666
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
1? 

. ji SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAçAO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

21/02/2020

Pagina:
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I

Certificamos que as informacOes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentè5
na data de sua expediçao.

Nome Empresarial
SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NUmero de Identificaçao do Registro de 	 CNPJ	 Data de Arquivamento do	 Data de InIclo
Empresas - NIRE (Sede)	 Ato Constitutivo	 de Atividade
26.6.0015219-9	 27.970.162/0001-09	 14/06/2017	 14106/2017

Endereço Completo (Logradouro, N O e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA FLOR DE SANTANA, 357, SALA 805 EMP. FLOR DE SANTANA, PARNAMIRIM, RECIFE, PE, 52.060-290

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAlS PARA USO MEDICO. CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE MAOUINAS.
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 000NTO-MEDICO-HOSPITALAR: PARTES C PEçAS COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS C DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS C HIGIENE PESSOAL COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEU11COS, SEM MANIPuLAcA0 DE FORMULAS COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS MEDICOS C ORTOPEDICOS COMERCIOS VAREJISTA DE COSMETICOS PROIDUTOS DE PERFUMARIA
E DE HIGIENE PESSOAL, MANUTENçAO E REPARAcA0 DE NAO-ELETRONICOS E UTENSILIOS
PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, MANuTENçAO
E REPARAçAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRCJRGICO, ODONTOLOGICO
C DE LABORATORIO

Capital: R$ 100.000,00	 Mfcroempresa ou
CEM MIL REAlS	 Empresa de Pequeno Porte

(Let n° 123/2006)
Capital lntegralizado: R$ 100.000,00	 EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CEM MIL REAlS

Prazo de duraçao

Indeterminado

Titular Nome / CPF

GUSTAVO SALES AFONSO DE MELO
040.811.554-88
Administrador Nomeado I Nome I CPF F Término do Mandato

GUSTAVO SALES AFONSO DE MELO
040.811.554-88

Iniclo do	 Término do
Mandato	 Mandato

19/12/2017

Término Mandato

mo Arquivamento
	 Situacäo:

Data: 07/02/2020
	

NUmero: 20209842458 	 ---,	 REGISTRO ATIVO

Ato: ALTERACAO
	

Status

Evento(s):	 XXxxXxXxxxxX

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Observaçoes:

Recife, 21 de fevereiro de 2020

(UIlayne Lthlssa L andro Marques
Secretãria Geral

	

( ti	 Documento disponibilizado a AUDICONT LTDA

	

-	 Em 21/2/2020 10:12:44
COdigo de Autenticacao 16682083.06A6.1611
Junta Connercial de Pernambuco
Aceuse http:I.jucepe.pegov.brI para venficar a autenticudade

Signature Not
DO bSTADO DE

£ COMERCIO
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27.970.16210001.09
MATRIZ

REPIJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

COMPROVANTE DE INSCRIçA0 E DE sITuAçAo DATA DE ABElI 1410612017CADASTRAL	 I

'•)S 9__))

NOME EMPRESARIAL
SAUDE BRASIL COME RCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI

TITULO DOESTABELECIMENTO )NOME DE FANTASIA) 	 PORTE
FBS SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI 	 EPP

COUIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
46.45-1 .01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirUrgico, hospitalar e de Iaboratórios

CODIGO E DESCRIcAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
33.19-8-00 - Manutencao e reparaçao de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.44.3-01 . Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.46-0-01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.64-8-00 - Comercio atacadista de maquinas, apareihos e equipamentos para uso odonto.médico.hospitalar; partes epecas
47.71 -7-01 - Comercio varejista de produtos farmacéuticos, sem manipulacao de formulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos medicos e ortopedicos

O E DESCRIcAO DA NIATUREZA JURIDICA
- Empresa Individual de Responsabtlidacje Limitada (de Natureza Empreséri

LOGRDOURO	 NUMERO	 COMPLEMENTO
AV FLOR DE SANTANA 	 357	 SALA 805 EMP. FLOR DE SANTANA

CEP BAIRRO/DISTRITO	 MUNIC)PIO	 UF52.060-290	 PARNAMIRIM	 RECIFE	 PE

ENDEREcO ELGTRONICO	 TELEFONJE
FBSSAUDEBRASIL@GMAIL.COM 	 (81) 9665-1150

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

sIruAçAo CADASTRAL	 DATA DA SITUAçAO CADASTRALATIVA	 14/0612017

Lw..kWI.:g1I

S1TUAçAO ESPECIAL 	 DATA DA 5ITuAcA0 ESPECIAL

ido pela lnstrucao Normativa RFB n° 1.863, de



Consultas / Situaçao de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS ERELI - ME 	 CNPJ	 27.970.162/0001-09

Processo
25351.361164/2018-99
N° do Protocolo
25352.416938/2018-16
Expediente
0513649/18-1
Data de Entrada
21/06/2018
Assunto
856 - AFE - CONCESSAO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA
Encontra-se na
ARQVO - ARQUIVO - GERENCIA DE GESTAO DOCUMENTAL
Desde: 03/10/2018
Situaçao

icado deferimento ?
Publicaçao (RE - Data Resolucao)

2664 - 27/09/2018
DOU - Data PubIicaco

189 - 01/10/2018

:.1.
\ .\

Voltar
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CNPJ: 28.578.249/0001-06
PROCESSO:	 25351.366876/2018-02	 AUTORIZ/MS:
YM91 164HXX44 (8.16825.2)
ATJVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALPHAMED COMERCIO E EQUIPAMENTOS
CIRURGICOS LTDA
ENDEREçO: 3A R RUI BARBOSA, 1868 - BLOCO TORRE LOJA
702
BAIRRO: LAGOA NOVA CEP: 59056300 - NATAL/RN
CNPJ: 30.369.650/0001-70
PROCESSO:	 25351.348975/2018-02	 AUTORIZ/MS:
H9Wl33LMX214 (8.16812.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRE5A: DENTAL PHS - COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI-EPP
ENDEREçO: ESTRADA DO ITANHANGA 67
BAIRRO: ITANHANGA CEP: 22753005 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 10.272.877/0001-95
PROCESSO:	 25351.332932/2018-05	 AUTORIZfMS:
P759M27Y3063 (8.16771.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COR.RELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CHMED DTSTRJBUIDORA HOSPITALAR ETRELI
ENDEREçO: RUA QUADRANGULAR S/N GALPAO 2 E 3
BAIRRO: PARQUE REAL SERRA VERDE CEP: 42800970 -
CAMAcART/BA
CNPJ: 12.350.339/0001-05
PROCESSO:	 25351.601524/2018-09	 AUTORIZJMS:
PW3W1998927X (8.16813.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RTS RIO SA
ENDEREçO: AV GENERAL VALDOMIRO DE LIMA, 275
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04344070 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 04.050.750/0008-03
PROCESSO:	 25351.366955/2018-13	 AUTORIZ/M5:
PMX338323XHL (8.16821.8)
ATIVTDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DTSTRIBTJIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Dental Ipanema Produtos Odontologicos Ltda
ENDEREçO: Rua dos Andradas n. 1535 sala 31
BAIRRO: centro histórico CEP: 91760140 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 09.687.150/0001-90
PROCESSO:	 25351.361190/2018-17	 AUTORTZ/MS:
PML82277H387 (8.16817.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DI LOURDES MODELADORES EIRELI - EPP
ENDEREçO: AL DAS ROSAS, 1.889 - QUADRA R-7 LOTE 01
BAIRRO: SETOR OESTE CEP: 74125010 - GOIANIA/GO
CNPJ: 04.229.840/0001-81
PROCESSO:	 25351.346387/2018-26	 AUTORIZ/MS:
P8Y3L16Y5W45 (8.16815.8)
ATIVTDADE/CLAS5E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DrsTRTBuTR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPED1R: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMI3ALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NEOTECH COMERC!O LTDA
ENDEREçO: RUA CESAR AUGUSTO DALcOQUIO, N O 5001,
SALA 13 C KM 113 BR 101
BAIRRO: SALSEIROS CEP: 88311500 - ITAJAI/SC
CNPJ: 29.279.912/0001-26
POCESSO:	 25351.332861/2018-32	 AUTORTZfMS:
lxxi OL,24H7XM (8.16792.8)
AT! VIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTPJBL'IR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

PROCESSO:	 25351.356360/2018-41 	 AUTOR1Z/M2
PL87ML27Y2Y3 (8.16811.3)
AT! VIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUJR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRE5A: CARDINAL HEALTH DO BRASJL LTDA.
ENDEREcO: AVENIDA RTBEIRAO DOS CRISTATS NO 500,
PARTE 1, MODULO B
BAIRRO: EMP. PAINEIRA (JORDANESIA) CEP: 07775240 -
CAJAMAPJSP
CNPJ: 19.585.158/0003-60
PROCESSO:	 25351.328676/2018-43 	 AUTORIZ/MS:
Oil 26608HHX (8.16820.4)
AT! VIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LS MATERLkIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREçO: AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI, NO 513C
SALA 03
BAIRRO: CENTRO CEP: 29980000 - PINHEIROS/ES
CNPJ: 11.373.442/0001-08
PROCESSO:	 25351.361170/2018-46	 AUTORTZ/MS:
P85X8M5 I LH46 (8.16816.1)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCTALTZAR: CORRELATOS

EMPRESA: HELlO FONSECA DA HORA ME
ENDEREçO: Av Brigadeiro Mario Epinghaus, 329, Box 14, Centro
Comercial Top Center
BAIRRO: Centro CEP: 42703640 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 26.482.180/0001-89
PROCESSO:	 25351.366917/2018-52	 AUTORIZ/MS:
5181 HHLYYW98 (8.16823.5)
AT! VIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
ENDEREcO: VIA PARAFUSO, ANTIGA BA 535, QUADRA 2,
LOTE 6
BAIRRO: POVOADO DE PARAFUSO CEP: 42849000 -
CAMAAR1/BA
CNPJ: 03.867.580/0016-93
PROCESSO:	 25351.244539/2018-57	 AUTORIZ/M5:
P483WWY7Y9Y6 (8.16829.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CNPJ CITYMEDIC TNDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS DE MATERIATS HOSPITALARES - EIRELI ME
ENDEREcO: Rua Nancyr Feliciano de Oliveira, 669
BATRRO: TUPIRY CEP: 11719130 - PRAIA GRANDE/SP
CNPJ: 25.318.297/0001-69
PROCESSO: 25351.360952/2018-68 AUTORIZ/M5: 60719101-191-185
(8. 168 18.9)
AT! VIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDTR: CORRELATOS
FABRJCAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: CROM CENTRO DE REAB1LITA4;AO ORAL
MAXILOFACIAL LTDA
ENDEREcO: RUA DOS MUNDURUCUS, 1983
BATRRO: BATISTA CAMPOS CEP: 66033718 - BELEM/PA
CNPJ: 20.864.702/0001-20
PROCESSO:	 25351.325618/2018-68	 AUTORTZ/MS:
9M21621M8MWX (8.16828.3)
AT! VIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DUO BRASIL LTDA
ENDEREcO: TRAVESSA FERREIRA DO AMARAL, N'45 SALA
05
BAIRRO: AGUA VERDE CEP: 80515090 - CURITTBA/PR
CNN: 29.455.432/0001-79
PROCESSO:	 25351.325750/2018-70	 AUTORIZ/M5:
XLXIM8023W2X (8.16827.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRTBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
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Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

ALVARA
DE LOCALIzAçA0 E FUNCIONAMENTO

-'

car, 3^ \I rIS. _.__-._---

0-

DE 'b-'

Alvará no 8006187520	 Data Validade: 09/03/2025

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, através da Central de Licenciamento, concede este
ALVARA DE LOCALIZAçAO E FUNCIONAMENTO, conforme dados abaixo:

1. Dados da Empresa

Razão Social: SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 27.970.162/0001-09	 lnscricáo Mercantil: 591.850 -2

	

Tipo	 Sequencial	 Endereço do cadastro imobiltarto

Principal	 774190.1	 AV FLOR DE SANTANA, 357 SALA 805 EMP FLOR DE SANTANA -
PARNAMIRIM - RECIFE/PE

CorrespondOncia 774190.1	 AV FLOR DE SANTANA, 357 SALA 805 EMP FLOR DE SANTANA -
PARNAMIRIM - RECIFE/PE

2. Atividade(s):	 * Atividade Principal

	

CódIgo	 Descricão
*4645101 *COMERCIO ATACADISTA DE INSTR E MATER Pt USO MEDICO, CIRURG, HOSP E DE

LABORATORIOS
4644301 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

4646001 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4664800 COM ATAC DE MAQ, APAR E EQUIP P/ USC 000NTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEAS

4771701 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAcAO DE FORMULAS

4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
MANuTENçA0 E REPARAçAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIF ANTERIORMENTE

	

800	 (APGI)

3. Condicionante(s)

4. Atividade Incômoda no local
Não

5. NIvel de incomodidade

DEFERIDO POR:

12417610434	
Li	 .	 V0

Al[-Rig ç

119vb2xj2k5gt8o7sirz

Página 1



Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano 	 ,.
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Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

36 \,(ç

MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISIVEL

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link https://processos.recife.pe.gov.br/per-
urbanistico/externo/exibircertificado/exjbir-certifjcado.actjon e digite o cádigo existente no rodape do selo ou através do QR

Code.

Página 2	 Alvará no 8006187520



Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Controle Ambiental
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Prefeitura do Recife

LICENA DE 0PERAcA0
	

DE

Processo n°: 8010840120
	 Data Validade: 10/03/2023

A Secretaria Executiva de Licenciamento e Controle Ambiental, CONCEDE a presente LICENA DE
0PERAcA0, processo no 8010840120, conforme dados abaixo:

1. Dados do Empreendedor
Nome/Razão	 SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
CPF/CNPJ:	 27.970.162/0001-09
Endereco:	 AV FLOR DE SANTANA, 357

PARNAMIRIM - RECIFE/PE

Sequencial do IrnOvel: 774190.1	 Inscriçao Mercantil: 591.850-2

Licenciamento de Atividade, Potencial Degradador: Alto, Porte: Pequeno.

2. Endereço Oficial
Avenida Flor de Santana n 357, Sala 805 Empresarial Flor de Santana, Parnamirirn, Recife - PE.

3. Descrição do Empreendimento
Comércio atacadista de instrumentos e materlais para uso medico, cirUrgico, hospitalar e de IaboratOrios.

4. Condicionante(s) Geral(is)
1.E proibida a introducão direta de esgotos sanitários e outras águas residuais nas vias püblicas e/ou em
galerias pluviais; a introducão direta ou indireta de águas pluviais em canalizacöes de esgotos sanitários,
conforme Parágrafo Unico do artigo 31 da Lei Municipal 16.243/1996.

2. Caso venha a comercializar produtos perigosos como medicamentos e demais prod utos qulmicos, deverá
informar previamente a este Setor de Licenciamento e apresentar o Piano de Gerenciamento de Residuos de
Servicos de SaUde - PGRSS - e contrato corn empresa corn licenca ambiental para a coleta e destinacão final
de residuos quimicos que venham a ser gerados, sendo estes considerados residuos B, conforme Resoiucão
Conama 358/2005.

3.Manter o acondicionamento adequado dos residuos D (lixo comum).

4. Manter separacào de residuos reciciáveis (papel, plástico, etc), devendo destiná-Ios ao reaproveitamento ou
a reciciagem, conforme objetivos e principios da Poiltica Nacional de Residuos Sóiidos (Lei Federal
12.305/2010).

5. Lampadas queimadas podem ser destinadas ao comerciante conforme logistica reversa citada no art. 33 da
Lei Federal 12.305/2010 ou a empresa habilitada corn licenca ambiental.

6. Não ultrapassar, nos lirnites da propriedade, os niveis de ruido permitidos pela Legislacão Municipal (Lei
18.211/2016, art. 6- COdigo de Meio Ambiente e EquilIbrio Ecoiógico do Recife).

5. Condicionante(s) EspecIfica(s)

6. lnformacão(ôes) Complementar(es)
São consideradas infraçöes ambientais o disposto na Lei Municipal 18.211/2016.

2. Esta Licenca, de caráter estritamente ambiental, não dispensa nem substitui outras certidoes,licencas ou
alvarás de qualquer natureza exigidos pelos demais Orgãos competentes, em especial o Alvará de Locaiizacão
e Funcionamento. Devendo o funcionamento da atividade estar de acordo com
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	 as especificacoes constantes nos documentos apresentados e demais exigências, do qual 
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Para verificar a autenticidade deste documento acesse o link https liprocessos recife pe gov br/per
urbanistjco/externo/exibircertificado/exjbirceiflcado action e digite o código existente no rodapé do selo
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PODER JUDICIARIO
JUSTIA DO TRABALMO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.970.162/0001-09
Certidäo n°: 3423760/2020

Expediçao: 05/02/2020, as 14:40:13
Validade: 02/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediçao.

Certifica-se que SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

27.970.162/0001-09, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabaihistas.

Certidäo emitida corn base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resoluçao Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão sào de responsabilidade dos
Tribunais do Trabaiho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicao.
No caso de pessoa juridica, a Certidäo atesta a empresa em relaçao
a todos as seus estabelecirnentos, agências ou filiais.
A aceitaçào desta certidão condiciona-se a verificaçäo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidäo emitida gratuitamente.

INFORMAçA0 IMPORThNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam as dados
necessários a identificaçao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabaiho quanta as obrigaçoes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhis-tas, inclusive no concernente aos
recoihimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recoihirnentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçAo de acordos firmados perante o Ministério Piiblico do
Trabalho ou Comissão de Conciliaçao Prévia.

Dividas e sugestöes: cndt@tst.jusbr
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CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL

Nümero da Certidâo: 2020.000000472221 -41 	Data de Emissão: 17/01/2020

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	 SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS FIRELI ME

Endereço:	 AVENIDA FLOR DE SANTANA N. 357, SALA 805 EMP. FLOR DE SANTANA, PARNAMIRIM, RECIFE - PE,
CEP: 52060290

CNPJ:	 27.970.162/0001-09

Certificamos, observadas as disposicöes da Iegislação vigente e de acordo corn os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acirna identificado está em situacão REGULAR perante a Fazenda Püblica Estadual.

A presente certidäo não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclul o direito da Fazenda
PUblica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a eta porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão e válida ate 15/04/2020 devendo ser confirmada sua autenticidade através do servico "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br .

Pagina 1 de 1
Emitido em: 17/01/2020 15:55:45
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CERTIDAO DE CADASTRO	 DE '

Nümero da Certidão: 2020.000000472327-16 	 Data de Emissão: 17/01/2020

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, corn
os seguintes dados pertinentes:

NomefRazao Social: 	 SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI ME

Data do Cadastrarnentro: 	 15/06/2017

Inscriçao Estadual: 	 0724049.06

CPF/CNPJ:	 27.970.162/0001-09

Regime	 SIMPLES NACIONAL

Situacao:	 Ativo

ENDEREO

CEP:

Logradouro:

Bairro:

Municipio:

UF:

52.060-290

AVENIDA FLOR DE SANTANA, 357, SALA 805 EMP. FLOR DE SANTANA

PARNAMIRIM

RECIFE

PE

Atividade Econômica Principal:

054645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAlS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATORIOS

Atividades EconOmicas Secundárias:

054644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
054646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
054646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
054664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-
HOSPITALAR; PARTES E PECAS
054771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
054772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
054773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
053319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

De acordo corn a legislacao tributária em vigor, a lnscricao Estadual e de caráter permanente 0 contribuinte não deve exercer sua
atividade econômica nas hipOteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSAO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informacOes constantes nesta certidâo ate a data de emissão. A
confirmacao da sua autenticidade deve serfeita através do servico 'ARE VIRTUAL na página www.sefaz.pe.gov.br .

Página 1 de 1
Emitido em: 17/01/2020 16:04:42
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CERTIDAO DE CADASTRO

NUmero da Certidâo: 2020.000000472327-16	 Data de Emissão: 17/01/2020

Certificarnos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, corn
os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razflo Social: 	 SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI ME

Data do Cadastramentro:	 15/06/2017

lnscricao Estadual:	 0724049-06

CPF/CNPJ:	 27.970.16210001-09

Regime	 SIMPLES NACIONAL

Situac,ao:	 Ativo

ENDEREO

CEP:	 52.060-290

Logradouro:	 AVENIDA FLOR DE SANTANA, 357, SALA 805 EMP. FLOR DE SANTANA

Bairro:	 PARNAMIRIM

Municipio:	 RECIFE

UF:	 PE

Atividde Econôrnica Principal:

054645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAlS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATORIOS

Atividades Ecoriômicas Secundárias:

054644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
054646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
054646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
054664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-
HOSPITALAR; PARTES E PECAS
054771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
054772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
054773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
053319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

De acordo corn a legislacao tributária em vigor, a lnscricao Estadual é de caráter permanente 0 contribuinte nab deve exercer sua
atividade econâmica nas hipOteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSAO DE BAIXA

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco Se responsabiliza pelas informacoes constantes nesta certidão ate a data de emissão. A
confirmaçao da sua autenticidade deve ser feita através do serviço 'ARE VIRTUAL' na página wwwsefaz.pe.gov.br .

Pagina 1 de 1
Emitidoem: 17/01/2020 16:04:42
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAlS E A D 'VIDA ATIVA
DA UNIAO

Name: SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 27.970.162/0001-09

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

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os Orgãos e fundos pUblicos da administraçao direta a ele vinculados. Refere-se a situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes socais previstas
nas alineas a a 'd do parágrafo ünico do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certjdão está condicionada a verificacão de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br >.

Certidão emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:36:19 do dia 07/02/2020 <hora e data de Brasilia>.
Válida ate 05/08/2020.
Côdigo de controle da certidão: 4329.DEIB.74FD.9184
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

i/l
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição:	 27.970.162/0001-09
Razão Social:	 SAUDE BRASIL COMERC MAT MEDICOS EIRELI
Endereco:	 AV FLOR DE SANTANA 357 SALA 835 EMP FLOR D / APARNAMIRIM / RECIFE / PE / 52060-290

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

o presente Certificado no servirã de prova contra cobranca de quaisquer débitos referentes a
contribuicôes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigacôes corn o FGTS.

Validade:07/03/2020 a 05/04/2020

Certificação N6mero: 2020030702415770949930

Informação obtida em 09/03/2020 14:10:01

A utilizaco deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificaco de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Irisc. Estadual:	 Insc. Mercantil: 5918502	 -	 CNPJ: 27.970.162/0001-09
Incidência de Imposto/Contribuiçao:

Orgão/Unidade: 48.01 j#UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ocesso Dispensa/Inexigibilidad

 Processo: 2020/0104	 Ano/N° Bloqueio: 2020/00157

Acâo:	 2.881 t.1%4JUTENçAO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTENCIA FARMA.
Subaçao:	 00232ytOVID-1 9
Grupo Despesa:	 3.3 x4UJ.RAS DESPESAS CORRENTES
Mod./Elemento Despesa: 90.30 b4TERlAL DE CONSUMO
Fonte:	 01 14 .I 'AUDE - LIMITE CONSTITUCIONAL

.4belemento.
Objeto:
Operacao:

-J	 f	 -
43HOSPITALAR

34039 -jATERIAL HOSPITALAR
5668 1ADQUIRIR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A REDE

I Outros Detalhameritos
Referência Legal: 	 58 -DISPENSADO - DISPENSADO - CORONAVIRUS
Convênio: (AnoIN°)	 /	 Contrato: (Ano/N°) 	 Competcia: (Mês/Ano) 03/2020
DomicIlio Bancário:	 Banco: I	 Agência: 3234 Conta Bancária: 105836 ./ Conta Gráfica: 10583,,,"

I Itens I
HistOrico Fixo: 	 5321 - DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE
Histórico Variável:	 MATERIAL MEDICO I'SPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE

MUNICIPAL DE SAOUX,V
CONFORME Cl 297/2020-GcDE ACORD9 COM A DL 104/2020.
C/C 2020.4801.01.0802.007 7COVID-1 9 /

Especificaçao	 Unidade
5119841 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO
CIRURGICO, LATEX jATURAL iNTEGRO E
UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM

I OABSORVIVEL, ATOXICA, AMBI DESTRA,
ESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO,

RESISTENTE A TRAcAO	 UN
5119839 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO
CIRURGICO, LATEX NATURAL INTEGRO E
UNIFORME, GRANDE ' LUBRIFICADA COM PO
BIOABSORVFVEL, DESCARTAVEL, FORMATO
ANATOMICO, RESISTENTE A TRAçAO	 UN

Quantidade

/
6.750.000,0000

/
4.500.000,0000

Valor Unitário

0,4000

0,4000
Total:

Valor Tota

2.700.000,0(

1.800.9p
4 .50'000,0C

113istribuig2io Valor Br
Janeiro:	 0,00	 Fevereiro:	 0,00	 Marco:	 500.000,00
Abril:	 2.000.000,00	 Maio:	 2.000.000,00	 Junho:	 0,00
Julho:	 0,00	 Agosto:	 0,00	 Setembro:	 0,00
Outubro:	 0,00	 Novembro:	 0,00	 Dezembro:	 0,00

r1 Sollcitante I
Matr.:______________
Data:
Ass.:

Patno Mtfp
Proe!to

7'&c.

r-I D.E.L.D I	 r- Processarnento IiMatr.:	 ij	 Ma  riDutavel:	 000

Data:	
,.-

_LJ it)	 Data
Ass.:

Ass.:	 Data:	 /	 I
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LOQUEIO DE SALDO ORcAMENTARIO PARA ABERTURA DE PROCESSO DISPENSA
	

27/03/2020 18:04:33

No 2020.48 O1.DISPENSA (2).157

Orcamentaria

Orgao	 48.01
Proj. /Ativ.	 2.881 - MANUTENçAO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Subacâo	 00232 - COVID-19
Elem. Desp.	 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte	 0114 - SAUDE - LIMITE CONSTITUCIONAL
Subelemento	 43- MATERIAL HOSPITALAR
Obj. Despesa	 3349 - MATERIAL HOSPITALAR
Motivo Bloqueio
SAUDE BRASIL - Cl N.297/2020- COVID 19

4. 500 . 000Valor do Bloqueio no ExercIcio 2020
Total a Bloquear nos Exercicios 2021
Total a Bloquear nos ExercIcios 2022
Total a Bloquear nos ExercIcios 2023
Total a Bloquear nos Exercicios 2024
Total a Bloquear nos ExercIcios 2025

Data	 Ordenador W Despesa

W.

MatrFcula: 152	 Nome: BERENICE TEODORO CE OLIVEIRA
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RECirE
PREFEVLJRA DA CIDADE

v.. i	 01:11117-7-1111]

Termo de Ratifucação
Dispensa de Licitacao n°. 104/2020

RATIFICO, corn base no art. 4, da Lei n o. 13.979/2020, o processo relativo
A Dispensa de Licitacao n°. 104/2020, que tern corno objeto a aquisicao de
material medico hospitalar (Luva para procedimento não cirUrgico, latex
natural integro e uniforme, pequeno, lubrificada corn po bioabsorvIvel,
atóxica, ambidestra, descartável, formato anatôrnico, resistente a
tracao e Luva para procedirnento nao cir(irgico, latex natural integro e
uniforme, grande, lubrificada corn p6 bioabsorvIvel, descartável,
formato anatômico, resistente a tracao), para em virtude das acOes de
combate a propagacao COVID-19, para atender as necessidades da Rede
Municipal de SaUde da Secretaria de Saüde do Recife, junto a empresa:
SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI-ME,
CNPJ NO 27.970.162/0001-09, nos itens 01 e 02, ao preco total de R$
4.500.000,00.

Recife, 02 de abril de 2020.

JAILSO DE BARROS CORREIA
Secrethrio de SaUde do Recife
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EJn°O37-O4.O4.2O2O

C) CPF:
d)endereco;
e)tgo do dependenc10 (oonjuge, ocmponh800 (a), ONion do alinnenton, li/ho nrnno, do 21 000500 equiparados, fl/ho inodlido, pain
dopondontos enoNirnco0(; e
I) declaraçdo so C botrelicudrio ou roqoorento do pensto pot tootle (no qoabdade de conjugn cu conqcanheiro) Co aponentadoria no
dnnbito its cairo Regime do Pteoidencro Social, soja n-C#ar, no Regime Canal do Pravidencia Social )INSS) Co non Regimes de
Providdncia de seevidorot f.daremn, entaduais no municipals (RPPS).

II - do eo-s,Mdor
a) none;
b) idnnsdado;
c) CPF;
d) ondor0110; 0
a) eolsttnioa 00 010 de 16505.

Q2 560 doconrentos n000nednos 0 obnmgatCr/os poe o requominmanto do ponsoo par node;

- do en-Sorvldolt
a) coridSo do dbito;
b)ooridio its nesol/nomlto no oaeornonto;
c) docunronto doidentticacQo men fain;
6) ronrpr000nlo do Crscdcto no nodoairn do possna f/mca (CPF); o
o) comp,00ante do lesidencia ore connom atcaizodo (1/limos 03 meson). safco sen pedldo for forma/ado no qualdude do fl/ho;

11 - do dependents no qoalidado do odnjogo;
a)cortdto do canalnerdo crait
b)dOcmormrento do mdontiflcac0o 0001010;
C) onmprcvanto doorecricdc no Cadantro do pensco nisica )CPF);
6) nomprovantes do rosidénca em conaum atualizados (u/limos 03 mOses) o qua/quem ootro dncumnnno qoo orrnprovo a convrodnaa
conjugal no perlodo anterior so 65110 )dopendemncia para tins do imfoosto its renda, conta nonjonfo, dependdnioa em sogmzn, dense
cotton);
0) doclanacdo do ecintdncra no inooistdnoo do raoobenento no morn roquorirnento do beneficsi do Repine Carol do Preodencia
Social )INSS) ode outro Regime Prdpnn do PnesidCnoa Social municipal e/ou esiadual,

Ill - do dopon000te no quadd100 do companhelno(a):
a) docmorn0ntos nbfmgotsimios

b
) romprocantes do rosiddnda em comum otuatzados (0/limos dois arcs);
) docunento do ldontidcacdo 1001010;

d) compronante dO inncticdo en Cadastro do Pennoa Flnica (CPF),
e) declaracio pmubI fete p0/0(a) oo-sogurodn)o) peronto 0 tabnlibo no prosenca do duos tosnoostnhas do quo von em caabdacSo
coo a 

sus 
compaehemranu tom o ecu cop0anheiro nu justmlicoctn judicial;

I) doclaracgn do miottrrcia 00 irrevistdncia do recebirrrentc no nero reqaecrnenro do bnnoflcio do Regime Coral de Presiddnoa Social
(lNSS) edo 01/to Regime PCiapr'o do Provid8ncia Social munioipal e/0U estadoal;
p1 no minim, 03 (tnen) dos neguintes inst,onentos prcbantos;
n. ficha do tratanonto err inatitutiq,4io do aecntênoiz mCstica, do qual 0055100(a) oo-soqurado)a) come responsdool;
2. doclaro'-t-- 'do inscroo 0000 dependents do(a) ex-sogcrado)a) Cm Plano do Sadde;
3 ormç	 do finanea/neoto do kndvel em non/Into;
4. corn	 do conta bpncd/ria corunla;
5 apdfl_	 cmn em quo connIe 0(a) corrfnanhoiro)a( coma bonofioiano)a);
6 dnclamocoo do Impocto Ce Rondo do Pessoa Fisica- IRPF do dtinno 000rciclo financairo do(a) oosoorado)a) node consto 0(a)
mequorente coon dopendorto;
7 pmocoraçdo p6/coo do(*) ensegorodo)a) dandoploncs pndenos em favor do(a) requnrnnto orm data deoolidado do W01(um) am;
8 dedaracdc do compr000nto de residenda ernitida por Assoclacdo do Moradcres do Baimmo, firmmvoda polo Olmelar Presidents, canon-
hocida em cartdiao;
9.coRdOn do casarmantn rodoso;
10.qua/quo, outnn docunnento qua vise a componar a unIOn ennavel no per/ado do dos anos antes do 65/tn.

IV - do dependents no qualidado 0 cOnjugo separado Judiclalmento ou its fato 00 divonclado 0 0 on-connlnonto em unido
estOvel, dosde quo, 1060* elan, credores do allmenton:
a) document. do ld.nti0caao;
0) comprooante de /nnorlgdn no codantro passes 115100 )CPF);
0) comp-Me do ,esidinaa atoahzado;
d) nontonco do .cao do alnrenton; 0
0) doclara0o de enintencla on lneolstOocia de re500inmonto nu requorirrmonto do bonotiCio do regime petal do pmooidencla social )lNS
o do OutrO regime 	 do previdenclo nodal municipal 0/00 ostaduol

V - do depeodente on quatdade do 6150 meter do 21 anon;
a)norfldio deft asomimento;
b)document.do dontiflcOcdo,
C) comp(ovonte do inncmiçdo no Cadastno Pence Finca (CPF);
d) compr050ntO de residdncre atoalizado, so homer;
0) Mr- do lute/a poe o4(es) monorosdo 10 (dozoCo) anon, desdo qua sob guards do 0000)0) Tutor(s) dlemenno dos gonitoros. Para
oslo caso devprd or apr000ntado, lantern, Docurnonta do /dentdicac8o 0 comprovante do inncmicao no Cadaslno flossoa Fls'oa -
CPF 40)0) Tutor)0(.

VI - do dependents no qualidado de P1150(a) lnndlldn)a):
a)cemddOn den0501000/0.
b)docornoato do idontiflcacdo;
0) compronante do inscrii,11c, no Cedantno Pensca Fi&ca )CPF),
0( compr000nte do ronidtroia ataal'aadn, so hosmuen;
e) comoprovunte do imnza/tdoe atesrando a Incapacidado pare 0kb /aboru/ a/macCs do louda medico, glib/do nu particular, em 4010 ante-
rior Co dbrto do)o) oc-sogurado)a);
1) 	 de caratela par. m(as) twines do 10(6000Cc) atlas do dade ainda qua sob a Quanta do urn dos genitoros cu totafa pars
os)us) nmorromon do 18 )dozoitc) anon doodle quo sob gaarda do autro)a) tutor(a) difomonte don gonitoros;

doconrenta do idonfl5nacin 0 co.nprcoanle do inscr/fl0o no Cadastro Ponnca Fisica )C p0), para o(a) caradorfo) no botor)a), con- Ona

VII - do dependents no qualldade de genitor do ex-nogurada:
a) docurnentO do ldontiloacgo;
b)vomnprouaf/te ito inscricdo noCadastro Possoa R.I.. (C);C) 

dovumnentc do compraoacao 	
o

do tiliagdo do(a) ex-soguradc)a);
6) doolaraçdc do Inoolineroma do dependenten preforenos;
o) dno/amaçOn do reniamordos, aponas roforentos acs dopendentes;
1) dedama/idS do eolntdrrcm no kneolst#ncia do rovobimonto do bond/do do Regime Octal de PreoidCnda Social (/NSS) ode 00110
Rogmm' °dprio do Prezld*ncla Social municipal 0/au estadual

rome do penedo per nromte serd mospnnsdcel, sob as ponas das 10/s civis o penal, p0/as inlnrrnagPos pmestadas 00 dos-
urns	 boolada

Art 3' Al3orencie de PrenktAncia do Aurarqaia Municipal do Prooldemmoa nAsslstdnoa S Sadde dos Sorvldoros encarninhard eletnon-
icamemnbo 8 Procoradoria-Ceral do Municip'o, para and/isa e parecon. 0 roquem/mnento. 0 dccunmontacOo aprosentada p010(a) requor-
onto juntan-onte win kdnrrmmacdes luncmonaisofinanceimas do ex-segurada)o), non terroos dos nanoatluas mann/pa's e nriontacdos
do Tribunal do Cordon do 001040.

§1'Cano 0 sorvldor van no a dbilo no sltuacoo do at/cc, a Cerenela do Providence enuiard oidtmon'oanentn a roquonmonto ea don-
umenrac0o apresormtada polo).) roquomente 8 Secrotaria do Adminisnac0/n a GestOn do Pasnoas pama quo seir anonadas as erlor-
rnacflen func'ono's e hnonceiras do eo-sogarad0(a), non terms dan nnmmaninas mumlicipais e omtonracSes do Tribunal do Cantorsdo
EStado, 0 posterior romra para ardliso a parecor do Procuradoda Coral do Municipia

§2' Noc000 do dependente inod/ido, a docurnontac8n nerd cr1/ada primoiromontn a Unidodo do Per/cots Medicas e Salida do
Tmabal/madnm pamo and/iso prCu/a do laudo medico aprenormtodo.

Amt 40 Postboorrsermto A errosndn do parocor conclunico do Prncumodnmia-Cmal do Munsiip'o, 0 pmocenso send denofaido olotronico-
movIe a Actarquia Municipal do Previdéncia e Assistdncia 0/ So/do dos Somidores pama adoc0/o des nrodidas do peon, coat a real-
caçdo dos cd/cu/os don proverbs, em coso its delemimontn, e noflficacdo paro cntncia do)o) requomonte.

Art 5'O herded do pens/an per none nerd concedido apdn a pub/cap/ac do Pomtana no Did/a Oricial do Mardcip'o.

Art V 0 dependents omvd/idn quo floor jos 8 persOn par mode com base arizl'so pmCoia do /aoda nmCdioo polo Junta Med/ca do
Manmcipio dec06. apdn 0 perlodo do estado do co/anmidado pUblica, comnporosor nero onamo medico-poricial. quando sol'oitado, afire
do/lao seja matplp cada usincapacidado sob parade cassacOn do bonnlloin.

Pardgrato Onlco. No h/pdtena do naput, antes do publ'oacbn do pcmtaria, C 60001/cia/n dosora aosinar urn tenon padrsn, forneddo
pc/a Auturqufa Pronldaoddr'u. cient/licando-se dos card/odes do delemincanto do benohcio 0 encaminhu-lo an ondemoca oletrunico pro-
uista no on. 2'

Art, 7' On bonohclon do pens0 parr motto lnrnoa/adon no qua/dade do cAnjage o do cornpsnheir0(a) quo forom conondidos no
condicOo do an. 1', §1', do Oocrota 0/33.571, de 27 do marco do 2020, doverbo set cant mrnadas, 00000, pete Pr000rodnmia-Gema/
do Mann/ps, apdn.a roalizacdc do diligCncia in loco roalicada qoandn Soda a ostado do calamidado pUb/ho.

§1'Na /o pdtese 0 clput antes do publicaO8o do portal/a, o b000ttouric de'uomti asuinar acm tommnlo podmun, fomnocido gala Autarqaia
Previdoncidro, ceobflcaodn-se das condicôes do doforirnonlo do bone/ida a oncomninhmi-la so endereca elotrcrrico provista no alt 20.

§2'No lmipdtena oem nen, dote/do a pens0a coo terrnos do caput, posterior di/gAncia In low determine a cansacoo do beneniac, 000
srnão aSpIc do cobmanca an prostaçOos pagas no perloda.

Art. 8' Esla PeSo/u ertra em vigor no data do sua pob/cac0e e done vigorar dumarmre roda a periodic do ca/arnklado pUblica r000n-
hecoda ped Decmeto n' 33.551, do 20 do nergn do 2020.

Rosin, 02de obmil do 2020.

Manuel Canto/rn Soores Cardoso
Direbom Presidents

PORTARIA N' 111,0003 OEA8RIL 002020
0 DIRETOR PRERDENTE do Autarqaio Municipal do Prouidbnda 0 Assis/encia a Saddo don Sornidores. no 000mc/ciO das corn-
potenoas 0 atribaigcos doncnitas no irciso / do An000 Union do Decreto 0/27.278, do Id agOnbO 602013,

CONSIDERANDO a eolstenc'u its pandomnia do COVID-19 (Nc0000r000vlras(, non tanoon declorudos pc/a Organlzacdo Muodial do
Saudo )OMS(;CONSIDERANDO a doc/aracoo do eslado its cd/amrmidade pub/ca polo Canigrenso Nacinnal, non terrmmos do Oecreto
Leg's/afivo n 6. do 20 de moron do 2020;

CONSIDERANDO a daclaracsod005tada decalarnkbade pubica prornosida, no dm0/tn local, polo Docreln n' 33,551, do 20 do nrarco
do 2020;

CONSIDERANDO a obngatnriodado do cornprirnonto dan decodes onranadas pa/n Poder ,kudicidrin para inidosdo do benel/cidrios
no tOstemo do Assetencia a Saddo don Seinidoms - SAUCE RECIFE
RESOLVE
Alt 1' Detornanar quo seja api/ada a podc'o prCnia romrrcta, instits/da per moo do Podamia n 106, do 23 do marco Ca 2020, am
depondentos do Etmulor do benetlelo do ass/0bCmmoio 8 so/do.

Pord/grafa idntco. A docanentoc3o necasndna a c'mdonOo do doperdontos no SAUDE RECIPE, quo nOn psdor nor entregue no
momonto do adosdo, devoid nor apresantoda no prazo do 30 (trinto) dios apun ohm do entodo do calamidado 9db/co nob peru do
suspensOo do benotlao pot aasencia do docomnontacOo essorrcial a too manutermcdc.

Art 20 Edo Pomfamia onto err v igor no data do sue pubtcocdo e dose oignrar dmurante 10400 per/ado do calarmIdode puRIna.

Manuel Carnebro Soaren Cardoso
Deeror Presidents

SECRETARIA DESAUDE

Tenrtu do Rotlftc0000
Dlsponso do Llcltactio a'. 8712020
RATIPICO, win no alt 4.60 Loin', 13.070/2020.0 processa robtino a Dispenso do Lcdag90 n'. 8712020, que tom conic o&mje-
to a cnntralac0/n do oriprosa anpeciahoada no tomedmrrento do motel/as midco-hosplralones (CuamnicOn do S.tionne par.
Terrrrndesintentora), cm nb/lade/as ac/as de nombato a pmopagocOo COVID-19, para atonder as secesuidados do Redo Municipal
do Saddo do Socrotoria do 50640 do Recife, junto a empress, junto a rn/brono: EM COPun/RCIO 0 SSRVIçOS OS EOUIPAMENTOS
MEDICOS HOSI°ITAL,/RES LTOA. CNPJ n' 14.051 .481/0001-25, no item Of, an prapa total do RS 20,OdO,50. Rondo, 02 do abmi/ do
2020, JAILSON DE BARROS CORREIA - Secrebdrin do Sadde do Rondo.

Teens its RotlficocOo
Dinpenno do Liclt0090 C'. 8112020
RATIFICO, cam base no alt 4. do Loin'. 13.979/2025,0 pronansa re/nt/coO Dispense do Linda/iOn o'. 8112020, quo tom ccmrro abjo-
to a conhotacOo do ernpreno onpecoatoado no fornen000nto de rrrobi/liz/o do escrltddo )Cadelras - Secroldmia 1/to e Cadeiros -
Secretarlo Eaecu8va), omnvimtnde das 001/es do combale a propagocOo COVID-lo, pora slender as n000snidodes do Redo Municipal
do Soude do Seorotana do S/dde do Recite, junta a enmpreno; H. M. MOVEIS LTDA, CNPJ N' 15.102.082/1-00, non tons 01
02,00 preco total do R$ 207.974,00 Recife, 0240 s pill do 2020. JAILSON DO BARROS CORREIA - Secretdrla 6000000 do Ront'e.

Tennu do RatlflcacPa
Dlsponsa de LicttOcOo n'. 1080020
RATIFICO, corn base art. 4, do Loin', 13970/2020,0 pronessa to/allan 8 Disponsa do Licitafltio n'. 108/2020, qua tern cnrnoobje-
to a oquisifiSo its motor/al rmedlon hospftalom )Vontdodor Pu/macar Ado/toe PodiCtrico), ern olrtode dos ocites do combate a props.
gocOo COVID-19, porn otenden as neoessldades do Redo Manic/pal do S/dde do Secretor/a do So/do do Recite, junto omproso:
JUVANETE BARREIO FRORE 57432649791- BRASMED VETERIN1IRIA, CNPJ 14/ 35.177.684Jl3101-06, no item 01, an praca bond
do RE 4.306,000,06. Recite, 02 de Abel de 2020. JAILSON DE BARROS CORRSIA - Secret/do do SO/do do Roe/a.

Terrmru do Ratltic000o
Dinpensa do Lfcbtoc90 0'. 10912020
RATIFICO, cam base no alt 4,40 Loi n, 13,07912020,0 prcoensn nelatico 8 Diepensa do Licitando 0/. 10912020, gao tom comn obje-
to contra/u/dc de errmoso especiolizada nnfnnnocimermto do material mOdcn-hospEolar )MSscaro CirUrgica, nSa tocido, 3 camadas,
pmogos horizontals, otoonca, corn 01651/on, dip nasal ornbutido, hipoalergEoica, dencaddvol, em virtado an ac8es do comnbato a
pmnpagoqOo COVID-19, pora donder as n000ssidadosda Redo Municipal do 00/dada Soorataria do So/do do Recta, junto a ompre-
So: DESCARTEX CONFECcOES 11 COMERCIO LTDA, CNPJ N- 00.165.933/0001-39. no item 01, on pmecn total de RS 30,,02.
RecIte, 0240 ob/l 402020, JAILSON DO BARROS CORREIA - Sesrebar'o do Salade do Rondo.

Tenon do Raoflcac0n
Dispenso de tIc/to/do n' 11912925
RATIFICO, core hoso root 4,40 Lain'. 13879/2020,0 processo rolotivod Dinpensa do Uclb0000 0/. 119/2020, quo 10mm canto obje-
too oqaisicoo do equiparnnnta nmCdioo hnnpitalon (Aaonta/ doscartdnel, ontlni) irnpormneda&, 100% pnlipmopilern, macgo long. corn
purha em moths, Obomturo e translonbncca assCptica, aden'rua pora tecdramenta e ajusto do gala, barrier. miorobiora o bOon
dosprendirrento do pamticulas, nd/coda conic barra/ra virusntra virus boctdrias), am vktudo dos a/ides do 000tato a pmopogacao
COV1D-19, porn alonder as nocassidodas do Redo Municipal do Sadde do Soorobomia do Sadde do Rondo, jun10 a empress
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESCATE EIRELI, CNPJO 15.453,449E001-82. no tom SI, 00 preco 10101
do RO 39..00 Recife, 1740 marco do 2020, JAILSON DE BARROS CORRSIA - Secrotdrin do So/do do Recife.

Tosnu do Roll/leo/do
Dlspensa do LIcICocOO W. 10512020
RATIFICO, corn base no alt 4. do Loin'. 13.979/2020,0 pmonenso relatIon 0/ Oispenua do Liodac0o n'. 10512020, qao 1cm ccrnoobje-
too aqa'nicoo do materiel medico hospitalem - Lana Anliolerg'oa poe pronodimeobo (Veil nu Nitrdo), TAM 'F', pare am oimtodo don
açcos do cord/ate a pmopagacOo COVID-19, para slander as nocossidadan do Redo Municipal do So/do Ca Saoretania do Sam/do do
RadIo, junto omproso: DROGAPONTE LIDA, CNPJ N' 08.770.201/0001-26. no Item 01, 00 prow Idol do RE 24.000.00. Recife.
02 do abdl do 2020. JAILSON 00 BARROS CORRBA - SecretCrio do So/do do Rondo.

Tenou do Rotlficac8n
Dispenso dri Llcltagdo n'. 104/2020
RAIIFICO, cam base alt 4, do Loin'. 13.9790020,0 procenso relatico a Dinpenna do LinitacOn n'. 104/2020, quo tom coma Objo-
too aqulsigOo do material medico flaspitalam (Lava poe pc000dimnento nSa cinjmgica, 10/tee natural Integra a uelfomrne, peqaano, labri-
ccada comm p4 bioabsomclve/, otdoica, ant'niesflo, descarlaoel, formula anatomico, res'stenta a traç0O e Luua para pnocedumovto nOn
cirur, leo, 161cc natural Integra e unifomme, gmandn, /abmificada cam p0 bicabsomelvel, doncomt8col, formutc unatCnico. resistants a
tnac), para em virtudo don odes do cornbote a propagacso CO V/ID-I 0, poro slender as nenesoldados do Rode Municipal do So/do
do Secrotaria 4000/do dc Roe/a, junto a empress ' SAUCE BRASIL COMERCIO DO MATER/A/S MEDICOS BRELI-ME, CI'IPJ N'
27.975.162/0061-09, non cons si 002,00 P0c0 total de 02 4,500000,00 Recite, 02 de abmt do 2020, JAILSON DO BARROS COR-
REIA - Soeretam'o 4000640 do Rondo.

Torme do Ratlflcacão
Dispense do Lbcita000 n'. 4012020
RATIFICO, cam bane no alt 4, do Loin' 13.979/20200 p1050550 e/nttuO 8 Dispense, de Linitactio n'. 4012020, quo tom conic objo-
100 aquslcao do material medico hospito/or )Verdilador Pulmcnar Adato 0 Pedidtnicn(. cnn oidude dos ocdes do cord/ate a propa-

V
I COVID-19, poe atonden as nonessldadas do Rode Municipal do Sam/do do Senoatorio do S/dde do Recife, juntoa ompresa;

(IACNAMED TECROLOCIA MED/CA S/A, CNPJ N' 01.299.4431060 2-54 - no item 01, aO forego total do NO 1.560250,00. Rondo, 26
do marco de 2020. JAILSON DO BARROS CORREIA - Smetana do Samido do Rondo.

Tenno do R000cocOo
Dlspenso de Llcltac0o a', 110/2020
RATIFICO. cam base no alt 4', do Lei n. 1397912520, 0 pmoconno relatbo a Dispense do Ucitocoa n'.110f2020, pace ccnrralacoo
do empresa EMBRALOC LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMEI4TOS EIRELI, CNPJ N' 06.107.044/0061-55 quo teem per objo-
to fomeomerto do rnddu/as tipo escritdria, nern barhairo, 6,0E 02,44 - incluindo or oendici000do, Imannpomle, rnobiluasOo 0 danmo-
billzocoo, poe sorenm kmsto/odos non l-fospftais Prcnlsdrias do Recite, bocalizudos non Oairmon Ca Aumro, Coo/hone lrnbiriboimo, poro
atondor as demondos do COm/10.19, non tens 1, 203, 00 preço total de R$ 130.1510.00 (cents e Iminta ml reais(. Recife, 03 do obnil
do 2020. JAILSON DE BARRIOS CORREIA. 500metdmin do Sadde

Tomb do Ro8ticocOn
Dispense do Ltcftocoo 0'. 10212520
RATIFICO, corn base no art 4', do Loin'. 13.07912020,0 pmeosso me/orIon 8 O'spernna do UcitocOc 01.10212020, poe a ccntratocbn
dos empresos ospeciallzadas no fomeomonto do MEDICAMENTOS poe

 
slender as nocessidades do Rode Municipal do Saude no

onfmelonmntoda ernorgbncia do no/do p/b/ca do impomtdnraa intmnacinnol d000cronbo do COVID-19, UNI HOPITALAR LTD0/, CNPJ
N' 07.494.373/0001 -24, non 'dons 3, 4,l/06a0 pmoço tntal do RO 2,581,281.29 (dais milbOas, quinhentns o navotmto a am n-il, daaeo-
tone 080010 0 um roa'o e oiotn a onco conbavas) S PHARMAPLUS LTOA, CNPJ N' 03,817.04310001-52, non ItomO 1, 2. 700 00
Pt0cO total do R$2,193,750,00 (do'o millconto 0 novonto o trés mil, sob000ntos e nlmmquonmo cools), Recife, 03 do Abr/ do 2ig20.
JAILSON DE BARROS CORREIA - Sacrotddo do Sam/dc

10000 do Roofic0050
Dlspemnso do LlcltocSo W. 12712020
RATIFICO, corn bane no art 4', do Loin', 13979/2020,0 pm000nso re/at/co 8 Dlnpeosa do Ucitacoo n'.1271203/l, parsa onntratocoo
do empresa SAL/GE BRASIL COMECIO DE MATERIAlS MEDICOS EIRELI -EP a CNPJ N' 27.970.192/0001-09 quo temper wish,
o tamnaoimonto do A/mENTAL PLUMB)FERO. nero slender as dornandon do CDV0-10, Eons 1, 00 prom total do RO 45.060,06
)quoronto mu, reals).
boo/fe, 03 de abmul 402020, JAILSON DO BARROS CORRBA Socretdr'o do Sum/do

Toneo do RotlflcoEOo
Dlspresa de LlcltacOo n'. 102/2020
RA1IFICO, cam base no alt 4', do Loin'. 13,979/2020, c procenso ma/ativo a D'epenso its UcrlocOo 01.102/2020, pams a controlacOn

T5500 de RatlficacOo
Map-do Lbclt0000 0'. 110/l2020
RATIFICO, cont base ad. 4', do Loin', 13,97872020, 0 pmocoona re/also A Dlsponno do U060cOn n,I100020, Poe 0 cortrotocdo
do empress EMBRALOC LOCADORA CE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREL/, CNPJ N' 06.167.84410001-55 qao tom par obje-
to lomnenirnorda do nrddclon boaoncmitdrio, oem banholrn, 6,0002,44 - incluindo or cnrdiclanado, brarsporto, mabilnacgo 0 dosma- 	-
bilzac0o, pama neromr Instalodon ncs Hospitals Pncoisddos do Red/c, lacatizudos nos Bairros do Aurora. Cnelron 0 /rnbimiboiro, pama
slender as demnmandus do CoVrt)-1, nos eons 1,203, 00 prow total do RE 130.005,00)contn e trinta mil rooms).
Rondo,( do 0911 do 2020, JAILSON DO BARROS CORRBA Secretdr'o do Sam/do



PREFEITURA DA	 NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO
CIDADE DO RECIFE- -	 SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	

[. SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO E
	 P

(cODIGo	 NOME 0
31.009397	 J3 tXERCIO DE t'TERIAIS MEDICOS EIIL1

(LOGRADOURO	 INUMERO
I AV	 IBA10

CDADE
RCIFE-	 1UFpE	 MUNICIP418	 rNSCR. ESTAOUAI.	 1C.N.P.J. I C.P.F.fl970 162/0001-09

43P1	 - DESFESA
1TEFN1E A AQJISIGM DE MIERIa.
PdflC0 HOSPITALAR áPARA AT,EHDER AS

iSSIDADES DA th)E uiiva. BE
DE CONFORM Cl 297/2020-861W DEf,
DôwlA1L104/2020I C/C

iVL.401.01.0EIO2.0077 á-4XIW19
5119841 LUVA PARA PROCEDII1ENTO NtO

m
O, LLTEX NATURALNTESRU'E

AJJBRIF
P1. 8I0AB0RVVEL ATIXICAICA C1
AIIBIDESTRA, DESCARTLVEL, hnmATo
ANAl tflICO, RESISTENTE I TRAI4U
511909 LUVA PARA ?ROCEDINEIITO ft1.0
CIRYR8ICO, LJTEX JATURAL flTEGR8E
lJt1IQRHE BRAIIDE' LUBRIFICADA CON P'
8I0A11880VEL, DSCARTLVEL, FURHATO

Uri	 6.750.000,0000	 0,4000

TOTAL

** 1***

IVISTO

ESPESA IGERENCIA FINANCEIRA CONTABIL	 ASSINATURA E MATRICULA
,ERvAcA0	 T CONTA CORRENTE	 CONTA GRAFICA

VALOR	 OLANAMENTO	 f DATA

SETORIAL	 I	 ASSINATURA

DES CO NTOS

RECIBO
RECEBI DA PREFEITURA DO RECIPE A IMPORTANCIA DE R$

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

==

PEFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DC PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

IDENTIDADE

WE, ________ DE _________________________ 	 _________________________________________________________________ IDE2O___.	
NUMERO

REC 
ASSINATURA DO CREDOR 	 ORGAO EMISSOR

IA



-	 PREURADA	 1 i. NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO	 IDENTIFICOólr

FUNDO MUNICIPAL DESAL)OEJ 
LSUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO E	 Paq:

.010
	 p2- 7

[9397	 IN0 _ UPERCIC3 BE MATERIAlS tEDICOS EIREU

RAff sm't	 NUMERO	 APTO,	 BAIRRO	 PEi1'I1IRIPI

MUNICIPAE918yi INSCR.
 
ESTADUAL	 JC.N.P.J./C.F. 27.970d62/0001-097

ABPIINISTRAHD SUFERVISIONADA

(CO	 DE SA ,.DE - FMS

(cODSG%si	
ADEDUADO SUPRIMENTU BA REDE EM ASSISTNCIA FARNAC!LJTICA 	 ((Hs

FION14 1TIPO DOE	
TIVO	 1CONTAATO	 PARCELA 1ANEXO	 1AçAo	 1sC1yçAo

9()	 J 
ARTIGO	 INCISO	 N DA uclTAcAo 

f 
DATA DA LIcrrAcA 7/0/2Qp'RAz0 DE PAGAMENTO

1rt)rg.. HOSPITALPA - DESFSA
1FREt'flE A EJISICAU BE MATERIft.

Y
ICO HOSPIT4LAR PARA AIENDER AS
$SIDADES BA REBE P 4IIP. BE
E CONFORME Cl 297/2020-CGAF BE

ii6 till A lY 1.04/2O2(X C/C
'20A801.01.08O2.0077 HOVII-19
5119841 LUVA PARA PROCEDIMENTO N.O
CIRR6ICD, L.LTEX NPtURAL NTEDRD'E
114 F.,	 EIJ/L11IFICADA cxl
PL 8IDABSORVVEL, ATLX.ICA
AMBIDESTRA, DESCARTLVEL, URNAT
ANAl $ICO RESISTENTE L TRA4.8
5119839 LJVA PARA,PROCEDIflE1O NI.B
CIR I4GIC8, LLTEXiNATURAL NTEGROE
UNIURME, 6RANDE', LUBRIFICADA CDM P.L
BIDABSURVVEL, DSCARTLVEL FORMATO

UN	 6.7500000000
	

O4OOO

/

TOTAL

OMM"MR.ME.
sERvAcAo

I
ABAIXO	 OLANAMENTO	 DATA

ASSINATURA	 DIRETORIA DE ADMNIsTRAcAo SETORIAL 	 J

D ESCO NTOS
ESCO

	

9POSTODERENDA R$	 AS

E1 IMPOSTO SOME SERVIOS AS

	

TOTAL DOS DESCONTOS R$	 LtOUIDO AS	 NOMERO DO CHEQUE

RECIBO
RECEBI CA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTANCIA CE R$

VALOR LIOUIDO POR EXTENSO

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

	RECIFE,	 DE_________________________ CE 20__....

	

2027.01971	 -

-

IDENT113fr.DE
NUMERIII

ASSNATURA 00 CREDOR
	 ORGAO MISSOR



PREITURA IDA	 1 [. NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTOoo 	 1 0 TIFIIE DO RECIFE
t\	 8 OETARIA DE SAUDE	 SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO	 I	 tDoctc.:00901872.7±-	 f FjND MUNICIPAL DE SAUDE	 E	 Pari f

1f9397	 NOWWMIL cOPERI0 DIE MATERIAlS PEDICOS EIFLI

DE WPIM BAIRRO	 PW1IlRIP1

T C.N.P.J./ C.P.F. 27.970k 162/0001

01

NUMERO 
357

_1U.F. 
FE 

1INSCR. MUNICIPA 918 	1SCR. ESTADUAL

SA 1DE - ADHINISTRAISUPERVISIDADA

L DE SADE FNS

ADEQUADO SUPRThENTO DA REDE EN ASSISTNC1A FARHACJJTICA

Hs.

1'TEa, F SPITLPR -
h1FERENTE A AWISICA0 DIE MATERIAL

X
CD HOSPITALAR PAR ATENDER AS
sInAnEs DA	 PDIICIPa. DE

"E CONFORHE Cl 297I2020-6AF DE
)D0 QJI A DL 104/2020k C/C

720A801.01.0e020077 a-ctMD-19
5119841 LUVA PARA PROCEDINENTO NI.0
CIRrRGICO, ILTEX P4P,TURAL NTE8R0'E
LtliBE, PE	 /U1*IFICADA CCII
FL B!(}AB$DRVVEL ATLX1CA
AMBIDESTRA, DESCARTLVEL FORWO
ANATJ11CD, RESISTENTE L TRA#413
511989 LUVA PARA PROCEDIHERIG HtO
CIR,RS1CO LLTEX/NATURAL dTEOR8'E
UNIORHE,SRANDE LUBRIFICADA CD FL
BIOABSORVdIEL, DSCARTLVEL, FORMATO

CONTRATO

f3.979/2o2o	 TART00 4

UN	 6.750000,0000

OWN

0,400,01
	

2.700000

TOTAL

ESPOSTODERENDA RE

MPOSTO SOBRE SERVIOS RE

TOTAL DOS DESCONTOS RE

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

DESCONTOS	 -
PSCO

R$

LIQUIDO RE

	

	 N(JMERO DO CHEQUE

RECIBO
RECEEI DA PREFEITURA 00 IRECIFE A IMPORTANCIA DE R$

REFERENTE AD VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

IDENTIDADE
NUMERO

DE 20
ASSNATIJRA DO CREDOR
	 ORGAOEMISSOR



	

-	 PRrrEITURA DA	
1. NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO 	 DOI	 1IDE4TFIC0j872

	

- :	 PE DO RECIFE
	 IfETARIADESAUDE	 1.SUBEMPENHOORDEM DE PAGAMENTO £	 Pap 	 )oct.:OQ91?2-7

	

.-- -	 " ru.00 MUNICIPAL DE SAUDE

1ic97	 P0?IL amuo DE KATERIAIS, rOICOS EIL1

INUMRO	 7
Up]! JINSCR. MUNICIPA 18(y JCR.

- ADNIN1STRA IO SUPER VISIONADA

O1TUrOfW 4I DE SUEFPIS

ol	
P7 

MOM 

D 
50 ADEQUADO SUPRINENID DA REDE EN ASS1ST!ICIA FARNAC!UTICA

oIo

4 1Tw8DoEyj 1	1CONTRATO	 JPARCELA 1ANEXO	 1AcAO	 68

I
ARTIGO 4 'iNClSO	 N DA LICrrAcAo I DATA DA

-'Po

ku

\_:'----._---

I3T.WtTI?t IEPITPU	 €SPE3A
RFERENTE A AWISICAO DE MATERIAL
t1DIC0 HOSP1TALAR áPARA ATENDER AS
KXZSsZD DEs DA	 rniicirt. tE

DE COWUR}1E CI 297/2020-SeAF DE
iicô ai A DL 1()4/2020. C/C

tO401.01 .0602..00fl -cWtD--19

R

9341 UJVA PARA PkOCEDINEHTO I1I1
a! 0, 1.LTEX NATURAL 2JTE6RO'E

PEW-B, UMIFICADA axi
P2. 9lOPORVVEL ATLXICA
AftIDESIRA, DESCARTLVEL, FORHATO
A TJ1ID, RESISTENTE L TRAM.D
51 9839 LUVA PAR PRCCEDINEflID NO
Ci ,fi8iD LLTE NATURAL TESRUE
W1 ORflE, GRANDE, LUBRIFICADA CON P1.
BWABSORVVEL, DESCARTL3/E1, FOR1IATO

I

Wi I 6.750.000,0000
	

0,4000

TOTAL

2.700.00000	 .j...

'dESPESA
&EIVAcAo'

SE 0 VALOR LIQUIDO ABAIXO

DSCOHTOS

Fill IMPOST3 GE RENDA

EIIl MPOSTO SÔBRE SERVIçOS RE

TOTI. DOS DESCONTOS ES

EXTENSO

ASSINATURA E MATR(CULA
CONTA CORRENTE	 CONTA GRAFICA

DATA	 AUTORIZO 0 LANCAMENTO	 (DATA I

DRET0RIA DE ADMINISTRAAO SETORPAL	 ASSINATURA

DESCONTOS
ES9	

R$

RE

LIQUIDO R$	 NUMERO DO CHEQUE

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTANCIA DE R$

REFRENT IAO VALOR L(QUIDO GA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

IDENTI DADE
NUMERO

RECIF, _________ DE___________________________ DE 20 
ASSINATURA DO CREDOR
	 ORGAO EMISSOR



DO	 :iIDENTIFJCA20112

' Jrr'Pr. OO9O1fP2'-7

Du I 870.000,0000 2.700006,00

UNITARIO

/

0,4000

TOTAL

1r,'L 1SPIT1PR
/ FflRLTE A 0JISI0 DE MAT!RIPL

1ID }I0SPiTLAR PARA MEflDER AS
04ICIF' DE

C0NFOR1E Cl297/2020-6SAF DE
JflO tX1 A IL 1O4iQ2O tYC

48010100020077 -CtWID-19
114I LUVA PARA PROCEDHIEIITO tll0
1R 6100,L1.TE NATURAL flTEGRO'E

U$EIFICADA cai
P. DI 8flRVJEL ATLXIC.
k1BIDESTRA DESCARTLVEL, F0RtT
AlATIMIC0 RESISTENTE L TRAW)
5U9839 1VA PAR PR0CEDU1E110 11.0
CHRS!C0. LLTEX tATUAL flTERO'E
UII0R1iE GRANDE, LUBR1FItADA con PL
310ABSOWd?EL IIESCARTLVEL, JORAT0

NUMERO DO CHEQUE

DESCONTOS

[J] IMPOSTODERENDA

[ii] MPOSTO SOME SERVtOS

TOTAL DOS DESCONTOS R$

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

IJ . C %t J I I '.1 C

RS

R$

LiOUDO R$

RECIBO
RECEBI DA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTANCIA DE RE

AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

DE 20
ASSINATURA 00 CREDOR

0

RECIPE,

DENTIDAOE
NUMERO
ORGAO EMISSOR

PRE:E;URADA	

1[1	
D

It'JNDC , MUNICIPAL DE SAUDE

r

DIQ >93r,	 1NOupFIL cnjxo DE t1ERIAIS PEDI EXf4DJ

LcRAUe 
E SMIT44.4	 FUTMERO	 Irap, JF._1INSCR. MUNICIPA598jY	 R. ESTADUAL

(CóOj	 SA.DE - Dt1I14I5TRAI SSI0ADA

CODO 
01	 DE SA4E - EtIS

(cODGJ8l	 PF4 r p''o ADEGUADO SU UE1T0 DA REDE E14 ASSISTtJCIA FACJJT1CA

1o.30
FON4	 JCONTRATO	 PARCELA JANEXO	

J Ac



TOTAL

So	 €

0,00 f	
n

ANTERIOR

4.500.000,00

ORDENADOR D19?ESA
"i

rr.	 (
UIOO WA-

ONO 
S,

derm-
saw

DATA

SDMJNIsTRAcA0 SETORIAL

• CIDADE DO RECIPE 
11. NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO	 IOENTIFIC

PREFEITURADA 

•	 SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

1 BEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO	 E___________
E 	Pag: 2/2(,I.u.  ;00901072-7

•	 (cOD,o

•	 , 31.009397 —19WESIL IB(RCIO DE PTERIAIS PEDICOS EIILI

•( LOGRADOURO 1NUMERO	 , 1APIO.	 1BAIRRO

(
CIDADE	 U.F.

I F!IFE	
1INSCR. MUNICIP185	

T 
INSCR. ESTADUAL	

J 
C.N.PJ. / C.P.F. 27.970.162/0001-09 1

RESISTENTE L IRAI).0
	 .soo:000,0000

	
0,4000
	

1.800 .000 ,00

(1 S.'LD0 CPENTIO

[AMTEROR	 1ATUAL

[AU.ORIZAcAo

ASSAEMATRcU	 J
CONTA CORRENTE	 •	 T CONTA GRAFICA

:1b058363
dJTORIZO 0 LANAMENTO	 DATA

ASSINATURA

DESCONTO

±
IMPOSTO	 RENDA R**

IMPOSTO SOBRE sERVIç0s R$

TOTAL DOS DESCONTOS R**

DESCONTOS

L1
DWTOln	 cns R$

P15 R$ ** **4* *c$***c4c**Pc$*4* cat. R$

VALOR LIQUIDO R$ 	 *1*$*****1I********4.500.000,00 	 NUMERO DO CHEQUE

0

RECIPE,	 OS______________________ DE2O__._....

t7l1Q?1

NUMERO
ORGAO EMISSORASSINATURA DO CREDOR

iT)



. A	 P eFE,JTURADA	
-	 NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO	 oo	 ENTIFICIP1.

1.[SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO E	 Pag:	 oJDOCtD. :00901972--?

CI0 DE MATMIA1,63 MOM EIR1I

v RAffjqDE 
S*ft	 —	 1NUMERO 357 I[APTO.	

JBAIRRO	 p'tIpIM

I _.MuNICIPA918i1[SCR. ESTADUAL	 Icjc 27970.16?J0001-09'

FONL	 p	 CONTRATO	 PARCELA

TIP 1INCIco	 000r4RAZO DE PAGAMENTö'

1M9 I RESISTENTE L	 UNIDADN	 OuffE00000	 VALORUNITARIO	 0,4000 VALORTOTAL

I--

TOTAL	 450000000']

(I 
jO	 ff(T0	 SPLDO FINA'LiIRO I

[ANTERIOR	 0,00 1ATUAL	 fi3O0	 RIOR	 ATUAL

IZAçAO	
'	 )7/Q3/0TVISTO	 DATA 7/3/2QQ	 uouIoAçAo	 n [ATA

H

AJTOR

XY-
Ga

ORDENAOOR	 IA FINANCEIRA CONTABIL	 ASSINATURA E MATRICULA
[4SE5VAcA0 	 1CONTA CORRENTE 	 1CONTA GRAFICAJ

VALOR LIQUIDO BAI	 DATA	 AUTORIZO 0 LANAMENTO DATA

ASSINATURA	 DIRETORIA OE ADMINISTRAAO SETORIAL 	 ASSINTURA

DESCONTOS
DESCONTOS I

POSTODE RENDA R$**	
OEo$	 **** GtFIHS AS

IMPOSTO SOBRE SEA VIOS AS 	 Eli F	 R$	 C1LL R$

TOTAL DOS DESCONTOS R$ ** 40	 .J*******0C$VALOR LIQUIDO RS	 NQMRO 00 CHEQUE

H	 RECIBO
I	 RECEBI DA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTANCIA DE R$

VALOR LIQUIDO FOR EXTENSO	 -
lw

fluatro Nilhjes e Quinhentos Nil REAISt*********t****1*I**********4********I**H**U******t***1****t***t*******1*t***

FEFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA
I.	 J	 IDENTIDADE

I	 I NUMERO
REIPE, ________ DE_________________________ DE 20	

ASSINATURA DO CREDOR 	 ORGAO EMISSOF

2027. 1971



4' N I

PEFEITURA DA	
[TA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO	 DOC	 IDENTIFIC	

jg

i.SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO F	 Pag: 2i	 Li3ctp. :0ø9ø1p72 7

_
[ft9397	 I TSIL MMUCT.0 DE V1tRIAIS PEDIcOS EILI

IM
CIDADE 1U.f.[NSCR. MUNlCIPA 9199 7R. ESTADUAL

co	 u

COD	 NAT1111111

(FON	 JTIP	 U**CONTRATO	 1PARCELA

TIP

Efi

	

I'	 J0J

RES ISTEUTE I TRA.D	
UNIDADN	 OUAT	

000, 0000 VALOR

-*

SAU'10 UTNMARIO	 St..D0 FICEIR()

CNTERIOR	 0,00 1ATUAL	 0,00 ANTERIOR

AUT0RIZAcA0	
?7/03pQTVISTO	

DATA	 LIQUIDAcAO

ORDENADOR	 p	 IAFINANCEIRACONTABIL
rERVAI;Ao

.jiiESE 0 VALOR IJQ(EDO ABAfl4()	 DATA	 AUTORIZO 0

L

ASSINATURA	 DIRETORIA DE ADMINISTRAAO SETORIAL

URRO	 PlIRII1	 3
C.N.P.J./Ô.P.F. 27.970.162/0001-'09 	 3

/	 3
7v'

DE PAGAMENTO

0,400 1 VALORTOTAL 1800000,90

TOTAL	 450O.00OI00'J

1ATUAL	

3

[DATA

DES CONTOS
0
CC)

a:	 DESCONTOS
1 I IMPOSTO DE RENDA R$	 ***	 O	 *******	 FI RS

L__1
z

CPOSTO SOBRE SERVIOS R$	 PIS R$ * **	 AS

cC
TOTAL DOS DESCONTOS AS VALOR LIOUIDO I

	

	 ***1c***i**4 E#30.000 300	 NI*iERO DO CHEQUE

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTANCIA DE RE
U

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

* * I 1*1 tiltsI REAIS1 ***I****I****n***1***1I*fl*fl**tHtt******I*******I***l**auatro 1i1hj es e fluinhenta tli

*

EFERENTE AO VALOR LiQUIOO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

IDENTIDADE<IC)	 I
U
 NUMERO

EIFE ________ DE________________________ DE 	
ASSINATURA DO CREDOR 	 ÔRGAO EMISSbR

2O7.O1971



lNCI	 E PAGAMENTO

TOTAL

F'RFEITURA DA
C'ADE DO RECIFE

* J??	 ARIA DE SAUDE
F 'JDO MUNICIPAL DE SAUDE

)TA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO oocj 	 IDENTIFICQ

IBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO E	 Pag: 2/2

r1997	 IN0 1L ç.CIO DE PtTERIAIS PDIc1
1NUMERO	 [APTO.	 1BAIRRO

CIDAOfrUA	 [INSCR. MUNICI1918Q2 1INSCR. ESTADUAL	 1C.N.PJ. / C.P.F. 27

CONTRATO

TIP ^AIYWNOWMW

RED ISTEH1

APIT1ROR

AUTOIZAcAO

d
H

0001[ATUAL

JDATA -

c3\c
—•Q--

—J y,

^-t^
FINANCEIRA CC	 ASSINATURA E MATRICULA

ICONTA CORRENTE	 ICONTA GRAFICA

105C336-3

DIRETORIA DE ADMuNsTRAcAo SETOHIAL

H
DESCONTOS

MCONTOS
D	 F3
Z	

RI

DEOSp$ * t	**c

L1 /POSTO SOBRE SERVIOS RB	 L1 PIS Rt **	 ********* B1

OTALDOS DESCONTOS R40" 	 MV% 	 VALORLiQUIDO RB 	 ****40000O,OO	 NUMERO Db CHEQUE

RECIBO
RECEBI CA PREFEITURA DO RECIPE A IMPORTANCIA CE RB

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

Qutro Hilh)es e Duinhntas Mu. REAIS*$** MUM flh1I$*** MUM I*I*$*tt** tit tIflh*t********I*******fl*lt****fl**St

CC

•

REFEENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

I	 I	 T IDENTIDADE

I	 I	 I NÜMERO

	

________ 
DE_________________________ 0020 	

ASSINATURA 00 CREDOR	 JRGAO EMISSOR

2027.0171



PREFEITLJRA DA

tñTARIA DE SAUDE
—.'	 dNDO MUNICIPAL DE SAI.JDE

Wal-M-M ME[csfR)97	 jNOORWR#IL

I [LRA9 r.€

FE

[CO

(COD_

[FON	 :'*t

TIP

RESISTEHTE L TRA1I.

IOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO 1IDE 	ffl72NTIFICA80Q

IUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO E	 Pag: ' 

DO	

OO1I377

s_o t'ZHTIO
ANTERIOR

uroRIzAcAo

ORDENADOR DA DE.c
a1,ERvAcAo

Ir

PGUE-SO VALOR LIQUIDO
Ir

ASSINATURA

DESCONTOS

IMPOSTO SOBRE SERVIOS R$

TOTAL DOS DESCONTOS R$

0

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

fluatro 0tIhj e e guii

cc

iv-
1	 Itf

=

ULA
CONTA GRAFICA

DRETORA DE ADMINI5TRA4;40 SETORIAL 	 ASSINATURA

DESCONTOS
	DEJTOS	 IFItE R$

R$

	

VALOR LIQUIDO R$ 	 NUMERO DO CHEQUE

RECIBO
RECEBI DA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTANCIA DE AS

1

TOTAL L

CORRENTE

PtFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDPE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA

RCIFE,	 DE________________________ 0E20___.

2O2O1971

IDENTIDADE
NUMERO

ASSINATURA DO CREDOR
	 ORGAO EMISSOR
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(http Ilwww recfe pe gov br)
RECI FE

REFEITURA (HTTP://WWW2.RECIFE.PE.GQ  V. BR] PAGINA/SOBRE-PREFEITURA-DO-RECIFE)

RVIQOS (HTTP://WWW2.RECIFE .PE.GOV.BR/SERVICOS/CIDADAO)

CRETARIAS E ORGAOS (HTTP://WWW2.RECI FE.PE.GOV.BR/PAG INA/HORARIOS-DE-ATENDIMENTO-DAS-

CRETARIAS-E-ORGAOS-O)

NHEçA 0 RECIFE (HTTP://WWW.TURISMONORECI FECOM .BR/PT-BR/A-CI DADE)

(http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras/app/home.php)

W-

IO (HOME.PHP) INSTITUCIONAL	 FORNECEDORES
	 LICITAcOES	 REG.pREcos

E CONOSCO

Dispensa I InexigibHidade - Detaihamento

Dispensa I Inexigibilidade - Detaihamento
Para voltar a tela de resultados, selecione o botâo "Voltar"

Voltar

CRITERIOS DE PESQUISA

Tipo:

Orgao:

Nümero/Ano:

Objeto:

Data de
Publicacao:

DISPENSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

104/2020

LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PEG, PARA
ATENDER DEMANDA DO PLANO DE CONTIGENCIA COVID-19.

27/03/2020

Data de	 26/09/2020
Vigência:

Fundamentação Lei: 13979, Artigo: 4, Inciso: , Data da Lei: 06/02/2020



Valor Total	 4.500.000,00

Fornecedor(es) CNPJ::: 27.970.162/0001-09 - SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS
vencedor(es):	 MEDICOS EIRELI,

ITUCIONAL (INSTITUCIONAL.PHP)
	 (fls

;Iacão (/portalcompras/app/ConsDocumento.ph p)
has, Guias e Manuais (/portalcompras/app/ConsCartflhaGuiaManual .php)

NECEDORES (FORNECEDORES.PHP)
iiaçâo (/portalcompras/app/ConslnformacaoFornocedores.php)
imentaçào (/portal compras/a pp/ConsDocu m entacaoFornecedores.ph p)
ulário (/portalcompras/app/formulariofornecedoreswebatual. rtf)

o (/portalcompras/app/Cadlnscritolncluir.php)
(/portaIcompras/app/ConslnscritoDreciona.php)

:öes (/portalcompras/app/ConsSancoesSelecionar.php)
ipanhamento (/portalcompras/app/ConsAcompFornecedorDireciona.php)
são de CHF (/portalcompras/app/EmissaoCHFDireciona. php)
r Nova Senha (/portalcompras/app/RotGerarNovaSenha.php)

IAcOES (LICITACOES.PHP)
nsa/Inex (/portaIcompras/app/ConsDspensaInexigibiIidadePesquisar.php)

issao (/portalcompras/app/ConsComissao.php)
)S (/portalcompras/app/ConsAvisosPesquisar.php)

.PREcos (REGPRECOS.PHP)
?los Documentos (/portalcompras/app/ConsModeloDocumentoRegistroPreco.php)
terna (/portalcompras/app/ConsRegistroPrecoPesquisar.php)

E CONOSCO (FALECONOSCO.PHP)
cedores (/portalcompras/app/EmailFornecedor.php)

.çães (/portaIcompras/app/EmaILicitacoes.php)

:s DE INTERESSE (HTTP:IIWWW.RECIFE.PEGOV.BR/PORTALCOMPRAS/APP/LINKINTERESSE.PHP)
I da Transparència (http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br )
d de Dados Abertos do Recife (http://dados.recife.pe.gov.br/)
dao Negativa de Débitos Trabaihistas (hftp://www.tst.jus.br/certidao)
a Ativa da União (hftp://www.pgfn.fazenda.gov.br/divida-ativa-da-uniao)

(http:Ilwww.caixa.gov.brlfgtsl)
(http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/instituto-nacionat-do-seguro-social-inss/)
ita Federal (hftp://www.receita.fazenda.gov.br/)

Portal do
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RELAT6R10 DESCRITIVO DA RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

Dada a excepcionalidade da realidade vivenciada por conta da pandemia mundial

decorrente do Novo CoronavIrus, o presente relatOrio tern como finalidade descrever este

processo de aquisição, por meio da Dispensa prevista no Art. 4 0 da Lei Federal n° 13.979.

Para o enfrentarnento da pandemia mundial, esta Prefeitura da Cidade do Recife

(PCR) institulu o Piano Municipal de Contingência da COVID-19, cujas principais acôes

estratégicas são: medidas de restricão de circulacão de pessoas para conter a velocidade

de propagação do virus; e a preparaçâo e ampliação da rede de atendirnento municipal de

saUde, que se materializará por meio da contratação de: profissionais, produtos, serviços e

insumos, para suportar o inesperado e contundente acréscimo de sua demanda. A titulo

exemplificativo e na tentativa de dar umadimensão do desafio imposto a gestao pblica

municipal para salvar vidas, serão construidos 1.181 noos leitos, sendo 401 de UTl 737 de

Enfermaria, 34 Salasde Observação e 9 de Salas Vermeiha, que precisam estar disponIveis

no menor prazo possivel.

Diante desse cenário e, sobretudo, da emergência que a situação traz, nao ha outro

caminho que não seja a flexibilização da legislacao de compras governamentais, ja citada, e

uma modificação abrupta por parte dos governos na forma e prazos de adquirir bens e

serviços, sob pena de cada compra frustrada significar ou se reverter em algumas mortes.

Esse tern sido o espIrito que permeia a ação de todos os servidores envolvidos no

Cornitê Municipal de Contingéncia da COVID-19. Sendo assim, passarnos a relatar Os

porrnenores do processo de aquisição deste bern, principalmente-no que diz respeito a

escoiha do fornecedor e a justificativa de preço.

Nesse contexto, se sabe que os equiparnentos de proteção individual (EPIs) são

grande relevância para garantir a seguranca dos profissionais da saüde que estão na linha

de frente no combate a essa pandemia A falta desses materials pode colocar em risco a

saüde dos profissionais, podendo, corn isso, geràr utha desestruturação da rede, por terem

que ficar em isolarnento, en caso de suspeitas ou de própria contaminação corn a COVID-

19. Em Pernambuco; a falta desses EPIs foi tao grande, que alguns enfermeiros ameâcaram

paralisar as atividades neste pérIodo bastante critico, conforme reportagem no site do

Conselho Federal de Enferrnagem.
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Devido ao caráter ernergencial-, houve a necessidade de adquirir uma grande

quantidade dessas Iuvas visto que, alérn da preocupação redobrada corn a seguranca, a

equipe desses profissionais sofrerá urn acréscimo, devido a novas contrataçôes que se

fizeram necessárias para que se acompanhe o provável nümero de pacientes durante esse
perlodo.

Anteriormente, foi realizada uma aquisiçao de 22.500.000 unidades de luvas para

procedimenlo não cirürgico, tamanho "médio", no valor de R$ 0,28, por meio da Dispensa de

n° 15/2020, através do fornecedor SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAlS MEDICOS

EIRELI, CNPJ n° 27.970.162/0001-09, todavia, como e de conhecimento coletivo, desde o,

momento qué foi reconhecida - a pandemia mundial, pela Organi±ação Mundial de Saüde

(OMS), houve urp elevacao nos preços de álcool em gel, luvas, mascaras e demais

equipamentos de proteçao individual (EPIé), inclusive, caracterizando- em alguns casos, uma
prática abusiva e infrativa. 	 -

Além do aumento dos precos, álcool em gel, luvas e mascaras de proteção estão em
fatta em gran, de parte dos fornecedores. Os estoques de EPIs estão sendo repostos quase

que diariamente, mas a procura pelo podutb supera a chegada de novas unidades em todo
0 pals.

Em recente reportagem, - ocorrida no dia 03/04/2020 o Jornal 0 Globo mostrou 'a

escassez de diversos rnateriais hospitalares e a dificuldade das aquisiçães. Muitos desses

- EPIs são importados, grande parte de palses asiáticos, e a demanda de diversos palses

está em urn cônstante crescimento, dificultando as aquisiçöes e elevando os preps. 0
prOprio Governo -Federal, por meio do Ministérlo da SaUde, ressaltou as dificuldades de

rnercado em meio a essa pandernia (reportagern anexa): "Ha uma demanda mundial por
conta da pandernia, 0 que tern trazidO escassez e dificuldades na produção e entrega -
desses insumos no cenário internacional, mesmo após a celebração de contratos".

Para dar conta do aumento brudco do nUrnero de doentes, e atender todos os
pacientes corn segurança, fez-se' necessária nova aquisição de luvas para procedirnento
não cirürgico, todavia, em contato corn a SAUDE BRASIL, mesmo fornecedor dà aquisiçao

constante na Dispensa n° 15/202, notou-se urn aurnento no preço do objeto. 	 -
Em contato corn a fornecedora SAUDE BRASIL, foi informado que os custos dos

EPIs mais comuns estâo sofrendo rnudanças (muitas vezes num lapso de urn dia)durante
este perlodo emergencial, consequenternente elevando os custos da revenda. Relatou-se

El
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ainda, que houve aumento do dOlar, junto a isso os custos de importacäo e de transportes
aurrientaram significativamente.

Näo obstante, o setor de compras desta Secretaria realizou pesuisa de mercado

corn outros fornecedores,. quais sejam; MEGAMED COMERCIO LTDA; e FACIMED

COMERCIO E REPRESENTAQOES LTDA. Entretanto as empresas contactadas além de

nãoapresentarem proposta vantajosa, não dispunham do quantitativo de luvas para suprir a

necessidade da rede de saUde municipal, tendo a empresa SAUDE BRASIL COMERCIO

DE MATERIAlS MEDICOS EiRELI, embora tenha' realizado reajuste no preço dos seus

produtos, apresentado proposta de menor valor, para pronta entrega, conforme se verific
na tabela abaixo:

ITEM ESPEcIFIcAçA0

	

	 QUANT MEGAMED FACIMED SAUDE VALOR TOTAL

BRASIL MENOR PRE

LUVAPARAPROCEDIMENTO
NAO CIRURGICO, LATEX
NATURAL INTEGRO E 	 6.750.000	 R$ 0,58	 R$ 0,65	 R$ 0,40 R$2.700.000,00
UNIFORME, PEQUENO,
LUBRIFIADA COM PO
BIOABRSORVIVEL, ATOXICA,
AMBIDESTRA, DESCARTAVEL,
FORMATO ANATOMICA,
RESISTENTE A TRAçAO.

LUVA PARA PROCEDIMENTO
NAO CIRURGICO, LATEX
NATURAL INTEGRO E 	 4.500.000	 R$ 0,58	 R$ 0,65	 R$ 0,40 R$1.800.000,00
UNIFORME, GRANDE,
LUBRIFIADA COM PO
BIOABRSORVIVEL, ATOXICA, 	 -
AMBIDESTRA, DESCARTAVEL,
FORMATO ANATOMICA,
RESISTENTEATRAçA0.

VALOR I OTAL: R 4.500.000,00

Desta feita, na aquisição em comento, a Secretaria de Saüde do MunicIpio do Recife
adquiriu mais 6.750.00d unidades de luvas para procedimento não cirürgico, tamanho

"pequeno", pelo valor unitário de R$ 0,40, e 4.500.000 unidades de luvas de procedimento
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nâo cirUrgico, tamanho "grande", pelo valor unitário de R$ 0,40, no valor total de R$

4.500.000,00, conforme proposta acostada aos autos do processo.

Em sitios eletrôriicos é possIvel encontrar valores que corroboram a onerosidade

desses materiais. Conforme imagem abaixo:

.	 ..:	 :
OPaguelvlenos ....	 ..	 -MTPAR

Lrno Crernr Po Pr drrrto No C,iiro orn ho Medo Corn t(

---- -j

LJ

-	 00-

unidades/p?idsku=42450&gcIid=EAIaIQobChMI75gk0f86AIwAaIch2BzQcNEAyyAsABEgIuHpDBwE

Luva de procethmento latex p c/ThO undades cremer

IO'-	 :;-	 ..rCP1!

pt RS 54,12

c
Ok

Fonte:https:/Iwww.magazine1uiza.com .brIluva-de-prcedimentoIatexc1 00-undades-

1 seiier JclDroflospitai&p
5gkO-f86AIWAaRCh2BzQc
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Ademais foi acostado aos autos, outras pesquisas de preços de mercado, para

comprovar compatibilidade dos preço praticados durante o atual cenário de pandemia.

Salienta-se que esta Secretaria possui três Atas de Registro de Precos vigentes

envolvendo esses tipos de luva, conforme demonstrado a seguir:

SALDODE
ARP	 FORNECEDOR	 PREçô	 AlA

287/2019 EXOMED	 0,15	 3.000.000
324/2019 MASIF ARTIGOS MEDICOS	 0,17	 50.000
342/2019 EXOMED	 0,15	 900.000

Entretanto, por questão deplanejamento, não foram utilizados Os saldos das atas em

comento, haja vista que, além do quantitativo ser inferior ao necessitado, nao haver o

desabastecimento ordinário de toda a rede da Secretaria de SaUde. Ainda, as fornecedoras

solicitaräm reequilIbrio econômico financeiro, conforme informado pelo setor de compras.

Do exposto, ficam descritos todos os meios utilizados por esta Secretaria para

realizar a compra em comento, vencendo 0 enorme desafio de conseguir insumos, neste

momento, para a sua principal demanda, que é a preparação e ampliação da rede municipal

de saüde para atender os cidadãos infectados pelo Novo CoronavIrus.

Diretor Executi
-	 M

B1ncourt
Adrnistraçao e Financas

j I
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Luva Cramer Para Procedirnento Não Cirurgico Tamanho Médio Corn 100 Unidades - Pague Menos

=
	

Q PagueMenos	 MI

o que vocé procura?

Home	 Medicamentos e Saüde 	 Primeiros socorros	 >	 Luva Cremer Para Procedirnento Nâo Cirürgico Tamanho Media Corn
100 Unidades

-

:.-•• ---'
---- -

/ - A

(C$ -	 •--	 ,(1 J

"

' L
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Cremer

Luva Cremer Para Procedimento Não CirUrgico Tamanho Médio Corn 100 Unidades
Refer6ncia:42450

Qiçâo do Produto
Politica de troca e devolucâo

R8 44,99

R$ 41,99

Q Economize R$ 2,10

...r,..,.,:_.
https://www.paguemen os .com.br/luvacrernerparaproced j mentonaOcjrurgjcornanhomedjocom1  00-unidades/p?idsku=42450&gclid=CjwKC... 1/3



16/04/2020	 Luvas de Latex para Procedimento corn Pó M CX 100 UN Talge: Amazon.com.br:  Eletrônicos

Eletrônkos	 Mais Vendidos	 Ofertas	 Celulares e Cornunicação	 Computadores e !nform4tica 	 TV, Audio e Cinema em Casa

Protoçdo e Segursnça Equipamento do Proteçto Individual (EPI) ' Protecto do Mto 0 Braco Luvos do LaboretOrio, Sequrançs ado Trahaiha

Luvas de Utex para Procedirnento corn Pó M CX 100 UN TaLge 	
R$39,90par TALGE

i
T I	 Em estoque.

R$3990	 .
Quantidade: 1 v

C3rneras e Foto

b'7\•*;

A,
 St-'

R$3990 + R$ 1998 defrte

Adicionr so carrinho

OIii Comprer agora

b Transaçäo segura

Enviado e vendido par Magazine
Brasiteiro Br.

-4	 FJvaSCer.31ey
a	 c	 plc

'-..-.'.	
.... ...

10

l5il	 .re.

Cc	 \

* Contém 50 pares
* Comprimento rnInimo: 220 mm (P) / 230 mm
(M, G).
* Espessura da patma: 008 mm (minimo).

Garantia de A a Z
L	 -	 Queremos que você tenha segurança

sempre que fizer urns compra no site
da Amazon.com.br. Par isso, oferecemos garantia
para quando você compra de outros vendedores
em nosso site, cobrindo a condiçao do item
comprado e sua entrega dentro do prazo
estimado. Saiba mais.

Compartithar R f ...

Ofertas de vendedores na Amazon

Passe a mouse pars ampliar a imagem
	 R$52,90	 1Adironaraolerrirthol

+ R$21,67 do ftete

Clientes que visualizaram este item também	 Página 1 de 5
	 Vendido par: AnpKids Original

visuahzaram	 Tern pars vender?	 Venda lls Amazon

Latex 0osra:	 v

<	 H
Caixa do Luvas MitrIlicas
Preta Tamanho M (100
unid) Talge

1 oferta a R$52.99

Luva Nitribca Descartável
scm Talco Azut Super Nitrit
Light - Caixa corn 100
unidades

1 oferta a R$39.49

Luva do Litx Descartvet
corn Amido corn 100
Urtidados - Pequena-
VOLK-1 061 .078.06-P
R$34.00

nformacoes adiconais

DimeasSes do produto 	 20x 11 x 7cm 562 g

DimensOes do pacoto	 20 x 11 x 7 cm

Peso do envio	 708 g

ASIN	 B07FN1S6CP

Cddigo do barras:	 7898941898908

Primeira data disponlvel	 25 de junho de 2018

AvaIiaçEes de clientos	 1 classificagto de cliente

l..isia do mais vendidos do N° 144 em Ferramentos e Materials do Constru980
Amazon	 (Conheca a Top 100 no categoria Ferrameritos e

Materials de ConstrucAo)
N17 em Luvas do Laboratôrio. Seguranço e do
Trobaiho

Iaformacöes sobre o produto

Detaihes técnicos

Name da mares	 TALGE

https://www.amazon.com.br/Luva-Latex-para-Procedimento-Talge/dp/BO7FN1 S6CP?source=ps-sI-shoppingads-Ipcontext&psc=1	 1/3
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Luva Descartável - Latex - Sem Pó - 1 00u - Unigloves

Procure por nome, marca, co(	 Q4	 cc(ls.

Bem-vindo
(/cliente/s/?g uest=fa Ise&hresponsive) ou 	 (/cIiente/s/cadastro/pf/?'

g uest=fa Ise&h =responsive)

Luva Descartável - Latex - Sem P6- lOOun - Unigloves

Côdigo: M E05205A02
M a rca: UNIGLOVES (/marca/unigloves)
Disponibilidade: Pronta-entrega
Descrição: As Luvas Descartáveis Unigloves são para procedimentos não cirUrgicos, fabricadas em latex de
alta qualidade, antiderrapante, fabricada em latex 100% natural, sem talco, evitando o ressacamento da pele
? alergias. Indicadas para utilização em hospitals, cllnicas médicas, odontologicas, veterinárias, Iaboratórios
e demais locals onde ha necessidade de proteçao do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos
potencialmente contaminados, contato corn rnicroorganismos, rnanipulação de materials contaminados). E
ambidestra, perrnitindo perfeita utilização em ambas as mãos. Fabricada de acordo com o sistema de
qualidade, ISO 13485/2008 (Boa Práticas de Fabrica(;ào). Produto não estéril, desenvolvida para
procedimentos não ciriirgicos. 0 produto vem em caixa com 100 unidades, ou seja, 50 pares, disponIvel em
diversos tamanhos, devendo ser escolhido no mornento da compra.
...Veja mais

P$ 62,90
em ate 2x P$ 31,45 s/juros

Ps S9176-5%

https://www.ispsaude.com.br/Iuva-descartavel-latex-sem-po-1 00un-unigloves-p-ME05205A?TAMANHO=P
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16/04/2020	 Luva Descartável - Latex - Sem Pó - lOOun - Unigloves

Selécione tamanho:

PM	 C

L'' ADICIONAP AO CARRJNHO}

Retire este prod uto na loja

Vendido e entregue par ISP Saüde
P$ 59,76 no boleto bancário
5%dedesconto
Economize PS 3,14

P$ 59,76 em lx no cartão
5%dedesconto
Mais apcães de parcelamento

7\? \
60

A tm

DES

Calcularfrete

0 Usar minha Iocalizaçäo

ENTREGAS

RETIRE NA LO3A

em ate 12 dias üteis

GRATIS

MELHOR VALOR

em ate 11 dias üteis

R$ 46,78

Descrição do Produto

As Luvas Descartáveis Unigloves são para procedimentos não cirürgicos, fabricadas em

latex de alta qualidade, antiderrapante, fabricada em latex 100% natural, sem talco,

evitando o ressacamento da pele e alergias. Indicadas para utilizaçao em hospitais, clInicas

médicas, odontologicas, veterinárias, Iaboratôrios e demais locals onde ha necessidade de

proteção do usuário contra riscos biologicos (sangue, flu idos potencialmente

contaminados, contato com microorganismos, manipula(;ao de materials contaminados). E

ambidestra, permitindo perfeita utilizacao em ambas as mãos. Fabricada de acordo com 0

sistema de qualidade, ISO 13485/2008 (Boa Práticas de Fabricação). Produto não estéril,

desenvolvida para procedimentos não cirürgicos. 0 produto vem em caixa cam 100

unidades, ou seja, 50 pares, disponIvel em diversos tamanhos, devendo ser escolhido no

momento da compra.	 (D
Diferencials e Beneficios

https://www.ispsaude.com.br/Iuva-descartavel-Iatex-sem-po-1 00ununiglovespME05205A?TAMANHo=P	 2/8



VeIculo: Rede Globo

Programa: Jornal Nacional

Data: 27/03/2020

Matéria: "Estados tero hospital de campanha para tratamento do cororiavIrus"

Link da matéria: https://globoplay.globo.com/v/8435338

Sinopse: 0 avanco dos casos de contaminados corn a COVID-19 e a expectativa de urn pico do
nürnero de doentes em meados de abril tern provocado pressa para a construcão de novos
leitos e hospitals de campanha em várias cidades e em vários estados do Brash. Medicos das
UTIs estão preocupados corn o aumento na demanda par respiradores artificlais e das vagas
em Terapia Intensiva. 0 Brasil teria atualmente 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes, o que
seria born, porém estão mais concentrados no sistema privado e em alguns estados, a que
pode deixar a populaçäo desassistida em alguns locals do Pals, em caso de pandemia. Ainda a
Associação Nacional dos Hospitals privados alerta para a escassez de material de proteção. Por
isso, pede que quem estiver corn urn resfriado comum não vá ao pronto-atendimento dos
hospitals.

Apresentadora (Renata Vasconcellos) - No Brash, estão em andamento os preparativos para
atender futuros pacientes corn a COVID-19, corn novos leitos e hospitals de campanha.

Reporter (Alan Severiano) - 0 Hospital gue ha exatarnente urn mês recebeu a prirneiro
paciente do Brasil corn a COVID-19, reforcou a nümero de funcionários e está dobrando o
ntimero de leitos na UTI. Alguns pacientes vão ser atendidos em urn hospital de campanha,
que está sendo erguido em urn estacionamento. Hoje, 65 pessoas estão internadas corn a
nova coronavIrus no Albert Einstein, 16 delas, na UTI.

SIDNEY KLAJNER (Presidente do Hospital Albert Einstein) - São as pacientes que necessitam
de algum apoio a mais, principalmente na parte de insuficiência respiratória, e que pode ser
tratado corn cateter, corn mascaras ou ate corn ventilação mecânica.

Reporter (Alan Severiano) - 0 nümero de pacientes graves corn a COVID-19, internados na
UTI, deu urn salto no Estado de São Paulo.

José Henrique Germann (Secretário Estadual de Saüde - SP) - Os pacientes graves, internados
em UTIs, são agora 84. E nesse 61timo dia, teve urn acréscimo de 42%.

Reporter (Alan Severiano) - 0 avanco no nümero de casos e a expectativa de urn pico de
doentes corn a novo coronavIrus, em meados de abril, justificam a pressa. Esse aqui é o
Anhembi, a maior centro de exposicão da America do Sul, urn espaco destinado a feiras e
eventos, que agora está sendo convertido em urn grande hospital de campanha da Prefeitura
de São Paulo. Aqui a gente ye várias camas. Ao todo, serão 1.800 (mil e oitocentos) leitos de
baixa e media complexidade para pacientes corn a COVID-19, encaminhados par prontos-
socorros e unidades básicas de saüde. 0 hospital deve começar a funcionar no próxirno dia 06
(seis). No Total serão criados 3.400 (trés mil e quatrocentos) leitos na Capital e no Estado de
São Paulo. Uma preocupacão dos medicos das UTIs é o aumento na demanda par respiradores
artificials e das vagas em Terapia Intensiva. Segundo a Organização Mundial da Saüde, a
proporcão ideal de leitos 6 de 1 (urn) a 3 (trés) para cada 10 mil habitantes.



Suzana Lobo (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) - 0 Brash, atualmente, segundo
dados do CNES, do IBGE e da ANS, tern 2,2 leitos para cada 10 mil habitantes, o que é born.
sso é major do que muitos palses da Europa. 0 problema é a distribuico desses leitos. Esses

(\/	 iios estão mais concentrados no sisterna privado e em alguns estados, o que pode fazer que,
V4 ante uma pandernia, a populaço fique desassistida em alguns locals do Pals.

pórter (Alan Severiano) - Outros estados também esto reforcando hospitals e
jEaumentando leitos. A Prefeitura do Rio val construir urn hospital de campanha no Rio Centro.

A capacidade será de 500 leitos e a previsão é terminar a obra em 25 dias. 0 Governo do
Estado val abrir mais 30 leitos ate o dia 30. No total, seräo 299. Fortaleza vai ganhar 204 leitos,
que serão montados em urn hospital de campanha neste estádio de futebol. A Bahia val
instalar 314 novas leitos, podendo chegar a 600. Salvador terá 3 (três) hospitals dedicados
exciusivarnente a doentes corn a COVID-19. Urn hotel, que seria leiloado pela Justica, será
transformado em hospital em Natal. E a governo do Rio Grande do Norte pretende criar outros
134 leitos. No Rio Grande do Sul, mais 216 leitos. No Hospital das Cilnicas, de Porto Alegre, já
recebeu 57 milhoes de reais do Governo Federal para equipar leitos de Terapia Intensivo. 0
Governo de Goiás está equipando 222 leitos do Hospital do Servidor. A triagern dos pacientes
será feita em contêineres, montados no estacionamento. Em Bela Horizonte, a governo
comecou a construir urn hospital de campanha no Centro de Exposicôes. Sero 100 leitos para
atender casos graves da doenca e outros 800 voltados para casos menos graves. 0 presidente
da Associação Nacional dos Hospitais privados alerta gue uma das dificuldades hole é a
escassez de material de proteco. Ele pede a colaboraco da populaco para evitar o colapso
do atendirnento diante do aumento de casos.

Eduardo Amaro (Associacâo Nacional dos Hospitais Privados) - Entho, pacientes corn
pequenas, corn urn resfriado comum no é necessário ir ao pronto-atendimento dos hospitais.

I



14 interne
Soucöes em

Recife, 26 de marco de 2020

EXCELENTISSIMOS SENHORES

j';:ls1	 )ç
PREFEITO DO RECIFE GERALDO JULIO DE MELLO FILHO

SECRETARIO DE SAUDE JAILSON CORREIA

Ref.: REQUERIMENTOS— EPIS e KIT TESTE RAPIDO COVID 19

ExcetentIssimos Senhores,

INTERNE HOME CARE LTDA ("Interne"), pessoa jurIdica de direito privado, corn sede a Rua

Marques do Amorim, n. Q 444, 420, 400 e 356 parte, bairro da lIha do Leite, rnunicIpio do Recife,

Estado de Pernambuco, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 9 01.909.745/0001-30, vem,

respeitosarnente, neste ato representado per sua CEO, Sra. Paula Meira Araüjo, inscrita no

CPF/MF sob o n. 9 002.297.114-99, apresentar a Vossa Excelência, as requerirnentos que

seguern:

Considerando:

• ser o segmento da Assisténcia Domiciliar a SaCide, popularrnente chamado de Home

Care, qualquer serviço de sai.ide que se processe em domicIlio, sem levar em conta a

cornplexidade ou objetivo do atendimento, mdc de uma orientacão ou consulta simples

realizada por qualquer profissional da area de saide ate suporte ventilatório invasivo

domiciliar, se asserneihando a urn hospital em casa;

• ser o segmento de Home Care o caminho alternativo para otimizacäo dos leitos

hospitalares ou ainda para situaçôes em que a internação dorniciliar é mais segura que

o internamento hospitalar, por se portar como urn isolamento natural, evitando a

9 Rua Marques AmorIm, 444 - lihu do Leite, Recife/PE I CEP: 50070-330	 © (81) 2123.0440

.E. www.inteme.com.br	 I internesolucoeseaiisaude	 nternesoIucocscmsaude

L-	 ....	 ..
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exposicão ao risco de infeccão hospitalar, ambas as situacöes que vivernos hoje corn o
-	

CoronavIrus;

i	 • que o segmento tern, por caracteristica, mais de 90% dos seus pacientes corn idade

\
	 JJ	 acima dos 60 anos, corn comorbidades crônicas, configurando urn perfil rnais suscetIvel

a riscos de saüde, a exemplo da COVID-19;

que a Interne é urna das mais respeitadas empresas Pernambucanas no setor de saüde,

atuando em Home Care h6 23 anos, desde 1997, por toda a Região Metropolitana do

Recife, corn estrutura para atender as necessidades dos pacientes nas 24 horas do dia e

nos 7 (sete) dias da semana, desde casos mais simples aos de mais alta complexidade,

oferecendo tranquilidade, seguranca, perIcia técnica e prof issionalismo; e

que assistimos rnais de 900 paclentes através de rnais de 1.500 colaboradores, sendo

90% (noventa por cento) de profissionais de satde, atuando diretarnente nas atividades

assistenciais e de apoio a assistência;

• que as orientacöes acerca das acöes para proteco e prevencão do Coronavirus nas

equipes de saüde estâo atreladas, basicamente, a correta higienizac5o pessoal e de

equipamentos, assim como no uso dos Equipamentos de Protecâo Individuals ("EPIs")

conforme preconizado pelos órgãos competentes;

que Os diversos profissionais da Interne (medicos, enfermeiros, técnicos tie

enfermagern, fisioterapeutas, fonoa udiólogos, nutricionistas, terapeutas

ocupacionais, psicologos, entre outros) consomem mais de 20.000 (vinte mu)

mascaras por rnês para proteção individual na atuacâo regular da profissäo;

• que, a partir da suspeita de COVID-19 em urn paciente, devido as orientacöes de

prevenção, ha previsâo de aumento de uso dos EPIs, de mais de 20.000 (vinte mu)

mascaras por mês, totalizando urna media de 40.000 (quarenta mu) por mês;

que, em nâo utilizando os EPIs conforme preconizado, Os profissionais de saüde se

tornam, devido a major exposição ao virus no tratamento de diversos pacientes,

potenciais veIculos de transmissäo;

que, em a doenca acometendo os profissionais de saide que atuam em domiclilo, os

pacientes internados em Home care, precisaräo retornar aos hospitals, sendo

imprescindIvel a manutenco do uso de EPIs conforme orientação dos principals

órgãos competentes;

• a restricâo a aquisicäo dos EPIs necessários, em especial as mascaras, seja devido ao

desabastecimento dos principals fornecedores locals, seja distribuidor ou fabricante,

9 Rua Marques .Amonm, 444 - Jiha do Leite, Recifi' 	 CEP: 50070-330	 © (8 ) 2123.0440
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e/ou pelos precos abusivos praticados pelos que ainda possuem algum estoque, e/ou

ainda pelos altos impostos, federais e estaduais, em caso de importacão dos itens;

• que, para todos os servicos de saüde, a melhor estratégia é a confirmacão de positivo

ou negativo para a virus da pandemia, evitando gastos e esforcos desnecessários para

cuidar do que poderia ser apenas uma s(ndrome gripal simples, incluindo tanto

coma materials e logistica para o isolamento.

Diante dos "Considerandos" acima narrados, vimos REQUERER, para a manutenco dos servicojZ

adequados de atendimento domiciliar aos riossos pacientes, diante da COVID-19, que:

1) No que se refere a cesso/aquisico das mascaras (cirürgica e N95) pela Prefeitura do

Recife:

a) Sejam cedidos, a Interne pela Prefeitura do Recife, o quantitativo de EPIs, em especial, e se

poss(vel, 40.000 (quarenta mu) mascaras por mês, para uso dos profissionais, conforme

preconizado pelo Ministérlo da Saüde, ate que cesse o estado de calamidade; OU,

b) Em não sendo possIvel o atendimento do pleito acima, que seja concedido a Interne o

direito de adquirir o referido quantitativo de forma direta ou das empresas fornecedoras

da Prefeitura do Recife, para garantir a seguranca no atendimento domiciliar equivalente

ao hospitalar, protegendo profissionais e pacientes do risco de contaminação; E/OU,

2) No que se refere ao fornecimento de kits de teste rápido para a COVID 19:

a) Que sejam cedidos a Interne pela Prefeitura do Recife 500 (quinhentos) kits de teste

rápido para diagnósticos da COVID-19; OU,

b) Em não sendo possIvel o atendimento do pleito acima, que seja concedido a Interne o

direito de adquirir o referido quantitativo de forma direta ou das empresas fornecedoras

da Prefeitura do Recife, para o direcioriamento da conduta correta para cuidado e

isolamento dos pacientes.

importante ressaltar que o estoque de EPls da Interne já está no limite de abastecimento, e,

apesar da Interne no ter contrato de prestaço de servico domiciliar diretamente com a

Prefeitura do Recife, caso haja a impossibilidade da continuidade dos atendimentos hoje
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existentes por falta de EPIs, os mais de 900 pacientes que atendemos hoje tero que ser

desviados ao regime hospitalar, ocupando leitos püblicos ou privados, contribuindo para a piora

do estado de calamidade atualmente instalado.

E de suma importância informar e destacar que dos mais 758.000 (setecentos e cinquenta e oito

mu) itens dispensados aos pacientes mensalmente, incluindo, mas no se lirnitando a,

medicarnentos, de todas as ordens, antibióticos, remédios orals e intravenoso, pomadas,

colIrios, insulinas e etc, outros insumos em geral, dietas enterais e paraenterais, materials

descartveis em geral, tais como: TOT, Gil, soros fisiológicos e solucôes glicosadas, equipos,

sondas, aguihas, seringas, algodo, compressas, luvas, curativos, solucôes enterais e

paraenterais; Est6 sendo solicitado APENAS o necessário para proteco dos profissionais de

saüde, ou seja, EPIs para que os atendimentos domiciliares se mantenham corn seguranca,

garantindo a continuidade dos rnesrnos.

E entho nesse contexto, que vimos requerer a V.Exa., que os referidos pleitos sejam ao menos

avaliados e apreciados a luz da necessária manutenco dos cuidados essenclais aos nossos

pacientes, garantindo os EPIs necessários a prestação do servico e ainda o fornecirnento dos kits

de teste rápido para diagnóstico da COVID-19, para a correta conduco dos tratamentos.

Certa de poder contar corn a vossa compreenso e esperancosa que V.Exa. entenda toda a

complexidade da operacâo logIstica do Home Care para garantir a meihor assistência nos

atendimentos e a real necessidade de que os EPIs sejam fornecidos, renovamos nossos votos de

elevada estima e consideraco.

Respeitosamente,

/ Paula Meira
/ Dtiora Y. xccuiva
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Ao Sen hor,
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saüde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - 5Q Andar
Brasilia - DF

t- J\" J()
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Ref.: Enfrentamento a Pandemia do Novo CoronavIrus (COVID 19)

Senhor Ministro,

Associação Nacional de Hospitals Privados ("ANAHP"), Federacão Brasileira de Hospitais ("FBH"),
Confederacâo Nacional de Saüde ("CNSaüde"), Confederaçäo das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas ("CMB") e Associaçâo Brasileira de Medicina Diagnóstica
("ABRAMED"), todas representadas na forma de seus Estatutos Soclais, em conjunto designadas de
"Entidades Signatárias", servem-se da presente para apresentar suas consideraçães acerca das Medidas
que vem sendo adotadas para o enfrentamento a Pandemia do novo CoronavIrus (COVID 19).

o Brasil tern se mobilizado para o enfrentamento a Pandemia do Novo CoronavIrus (COVID 19) que se instaurou
no mundo, e neste sentido uma série de açöes preventivas e protetivas vem sendo desenvolvidas em todos os
setores da economia.

o setor saüde, especificamente, urn dos rnais afetados neste processo, tern se deparado corn alguns desafios
importantes relacionados a escassez de suprimentos e pratica de precos abusivas. Em relação a escassez de
suprimentos, neste momento a rnaior preocupacão do setor hospitalar e relacionada aos EPIs - Equiparnentos de
Proteçäo Individual - extremamente necessários para protecào do paciente e dos agentes de saüde. Em pesquisa
realizada entre os hospitals privados corn e sem fins lucrativos, a media de estoque para essa categoria de
materials é 45 dias. Entre os itens corn major dificuldade de aquisicâo, podemos citar: Mascara N95, Mascara
cirürghca, Luvas cirürgicas e Alcool Gel, por exemplo. Importante salientar que dentro desta categorha de
materials, h6 produtos que vêm sendo comerciahizados corn rnais de 500% de aurnento.

Os insurnos para os testes de detecção do COVID-19 também tern sido uma preocupacão dos Iaboratórios clInicos
e de imagem. Em breve, os insumos para o tratamento dos doentes também será urn ponto de pauta importante
no setor, como os antirretrovirais, oxigênio e demais gases medicinais. Assim sendo, todas as entidades conjuntas
que assinarn este ofIcio, gostariarn de estabelecer urn canal direto junto a Anvisa, Ministérlo da Saüde e
Ministérho da Econornia para que possarnos relatar as necessidades mais pujantes neste momento, buscando
viabhlizar iniciativas que possam reverter ou arnenizar este cenário, garantindo o abastecimento adequado de
insumos para atendimento da população. Algumas iniciativas que poderiarn ajudar neste processo, são:

- Grande parte dos EPIs e importada, assim sendo, esforcos para liberacão de cargas aduaneiras neste rnomento
seriam de grande valia;

- Avatiar alternativas no rnercado nacional para reposiçào de uma possIvel escassez de materials importados
essenciais para 0 setor;

- Possibhlhdade de liberação de kits afternathvos para deteccào do Covid19, a exemplo do que vern sendo feito pelo
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FDA;

- Acompanhar e estabelecer alguma açäo direcionada a prática abusiva de precos em urn momento de crise em
nosso pals.

No relatório anexo elencamos os materials prioritários, que j6 encontram-se em escassez no mercado e h
estoques reduzidos entre fornecedores, distribuidores e prestadores de servicos de saüde. Também
mencionamos outros insumos, relacionados a detecco e tratamento dos pacientes, e que possivelmente sero
impactados corn o aurnento de casos do COVID19.

Desta forma, nos colocamos a disposico para buscarmos aIternatvas conjuntamente.

Atenciosamente,

Eclug"I Rahrne Amaro
Presidente do Conselho de Administracâo ANAHP

Bjëno Figueiredo
V1residente da CNSaride

)&

Wilson Shcolnik
Preside nte da Abra med

Advânio Francisco Morato
Presidente da FBH

Mirocles Campos Véras Neto
Preside nte da CMB
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PRODUTOS PRIORITARIOS

EM FALTA NO MERCADO

CRITICOS

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 8RANCO 1X1,40 30G
AVENTAL ISOLA DESC C/PUNHO F08489 PAC1O
CAN VEN MET 12 FR UNICA 67312
CANVEN MET -14 FIR UNICAPS73I4
CAN VEN MET 16 FR UNICA PT 67316
CAN VEN MET 18 FR Li NICA PT 67318
CANULA 15ER HLS ART.3/8 ECMO BEPASI515
CANULA 17FR HIS ARt3/8 ECMO BEPASI715
CANULA 19FR HIS ARL3/8 ECMO BEPAS19I5
CANULA I9FR HLS VEN3/8 ECMO BEPVS1938
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CANULA 21FR HLS ART3/8 ECMO BEPAS2115
CANULA 21FR HLS VEN3/8 ECMO BEPVL2155
CANULA 23FR HLS ART.3/8 ECMO BEPAS23IS
CANULA 23FR HLS VEN.3/8 ECMO PVL2355
CANULA 25FR HLS VEN3/8 ECMO BEPVL2555
CANULA 29FR HLS VEN. 3/8 ECMO BEPVL295S
CANULA NASAL ALTO FLUXO AD(E25)
CATETER P/OXIGENIOTPO MASC 1103 (E50)
CEFTRIAXONA 1G IV FAP
CIRCUiTO DESC EXPANS ANEST V 311403AD
CIRCUTO DESC P/CAT ALTO FLUXO 5A40L(E5
CIRCU ITO STD 30 P/BIPAP I-SLEEP 1925
CLARITROMICINA 500 MG CP (MP)
CLARITROMICINA SS FR 250MG/SML E.MS. (DT
CONJ TUBOS ECMO ADULTO ED3005
CONJ TUBOS ECMO INFANJTIL ED3007
DHF 0.2 HAEMOCONCENTRATO INFANTIL C22981
FILMARRAY RESPIRATORY PANEL2(RP2)0129
FILTER TIPS 200UL 990332
FILTRO HUMIFIC PASSIVO 19621/BB100 (E80)
LEVOFLOXACIN LEVS CT1587B
LEVOFLOXACINO 500MG BOL 100ML
LEVOFLOXACINO 500MG CP
WVA G' (LAB) LATEX P/PROC N EST S/TALCO (E50)
LUVA "G" LATEX PROC N EST S/TALC CX10 PAR
LUVA "G' NITRILICA PROCEDIMENTO S/PO (E50)
LUVA M' (LAB) LATEX P/PROC N ESTS/TALCO (ESO)
LUVA 'M LATEX PROC N EST S/TALC CX10

LUVA 'M" NITRILICA PROCEIDIMENTO S/PD (E50)
LUVA 'P (LAB) LATEX P/PROC N EST S/TALCO (ESO)
LUVA 'P LATEX PROC N EST S/TALC CX1O PAR
LUVA PH NITRILICA PROCEDIMENTO S/PO ( E50)
LUVA PP" LATEX P/PROC N EST SJTALCO (E50)
MASC DE VENTURI ADULTO 1943 (E50)
MASCARA N95/8801 RESP P/PRECAUCOES AEREAS
MASCARA VENT MEC NAO INVASIVA VNI 3
MISEQ REAGENT KIT V2 (300 CYCLES) LLUMINE REF MS-102-
2002
MtSEQ RGT MICRO KIT V2(300)MS1031002
OSELTAMIVIR 15MG/ML SS FR SGML
OSELTAMIVIR 30MG CA(MP)
OSELTAMIVIR4SMG CA(MP)
OXIGENADOR ECMO ADULT BIOCUBE C6000P
OXIGENADOR ECMO EUS ADULTO ECM0002
OXIGENADOR ECMO LILLIPUT 2 INF ECM0067
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OXIGENADOR ECMO NEONATO BIOCUBE C 2000P
OXIGENADOR ECMO PEDJAT BIOCUBE C 4000P

PLACA DE 96 AMOSTRAS CJCOO 4306737

QIASEQ FASTSELECP RNA REMOVAL KIT (24 SAMPLES
QEASYMPHONYDSPVIRUSPATHCG MIN 937036
QUBIT DS DNA HS ASSAY Q32854 SOOT
RAYSWAB HASTE PLASTICO ESTERIL PO430
REMDESIVIR
RFIT RESPIRATORY PAINEL -ASY0124 (RS)
RIBAVIRIN 250MG CA [CONTROL Cl] (MP)
RIBAVIRINA 250MG CA (MP) (CONTROL Cl]
SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL BANCA 30G 35X20X16
SERING EST 1OML U RI/Li AM 10252020 CX100
SIST SUP VITAL B1OLINE ECMO BEPLS2050
SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TRAQUEAL 14FR
SONDA ASP TRAQUEAL 12 SILK VALV INTERM
SWAB UTM POLIESTER 3ML PL55068 CX SO
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL BRANCA Cl 100 45X50CM

PRIORITARIOS
AGUA DESTILA:DAFR 1000ML(P/FISIOTERAPIA)
BOMBA CENTRIFUGA 6400$
BOMBA CENTRIFUGA REVOLUTION 50300700
CAN ULA AR TER.06 FR 77006
CANULA ARTER 08 FR 77008
CANULA, ARTER 10 FR 77010
CANULA ARTER 12 FR 77012
CANULA ARTER,14 FR 77014
CAN ULA ARTER 16 FR 77016'•
CANULAVEN 12 FI R 66112

CANULA VEN 14 FR 6614
CANULAVEN 16•FR66116

• CANULA yEN 18 FR 66118
CANULAVEN 20 FR 66120
CANULA VEN22 FR 66122
CANULA VEN 24 FR 66124
CARTRIGD .ES .INSLJMO SAMPLE PREP 997002
FABIRAVIR
FENTANEST1OML
HEMOFOL 0,251VIL
HEMOFOL 5ML.;
INSUMO PLASTICOQS.S-ROD COVERS 997004
INTERFERONA ALFA lOMUI FAP[REFRIGI

• INTERFERONA ALFA 3MUI FAIR [REFRIG]
KALETRA 200450MG CP [CO NIROLC4] (M P)

QIFis.S'
(IT?

'0ES
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KETAMIN 10ML
KETAMIN 2ML
KIT INSERCAO PERCUTANEA ECMO P1K 100
KIT INSERCAO PERCUTANEA ECMO P1K 150
LAM IVUDINA
MICROTUBO 2MLTPA ROSC 72694005CX100
MOXIFLOXACINO CLORIDRATO 400MG BOL 250ML
NEO AG7862 SISTEMA A.L.ONE PARA ECMO
NEXTERA XT DNA LIBRARY PREPARATION KIT
NEXTERA XT INDEX KIT V2 (96 INDEXES)
PED AG7861 SISTEMA A.L.ONE PARA ECMO
PLATINUM TAO DNA POLY BRASIL 10966030
ROCEFIN 1G IM FAP
SORO FISIOLOGICO 0,9% AP 10ML (E200)
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SINDICATO DOS HOSPITAlS, CLINICAS, CASAS OF SAUDE F L.ABORATIRIOS

OF PESQUISAS F ANALISES CUNICAS DO ESTADO OF PERNAMFUCO

ECIIAAcAO
OE

Dectaramos, para os devidos fins, que, como consequência da pandemia
mundial de contágio da COVID-19, os hospitals privados de todo o estado de
Pernambuco esto enfrentando grandes dificuldades na aquisico de insumos,
sobretudo Equipamentos de Proteco Individual (EPI), em funcào da escassez
de suprimentos para atender a demanda atual, da demora na entrega dos
produtos e, principalmente, da variaco e alta abusiva de precos dos materlais
médico-hospitalares.

Recife, 30 de marco de 2020.

1-.	 GE GE MEIRATRIGUEIRO
Presidente

SINDICATO DOS HOSPITAlS, CLINICAS, CASAS DE SAUDE E LABORATORIOS DE PESQUISAS E ANALISES CLINICAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rua Dom Vital, 129 Santo Amaro - Recife - PE CEP: 50100-100
Fones: (81) 3222.6060

Home Page: www.sindhospe.org.br e-mail: sindhospe@sindhospe.org.br
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I CORONAVIRUS ]

Hospitais denunciarn abuso de fornecedores corn
aumento de preços de insumos medicos
Em urn mês, mascara que era fornecida a R$ 5,20 passou a ser vendida a R$ 80;
Fornecedora de álcool gel foi confiscada pelo governo 	 /<I

...
I

DL Deborah Lima (ps:llwww.em.com.br/busca?autor=DebOrah Lima). 	
DE

postado em 20/03/2020 15:39 / atualizado em 20/03/2020 16:05

71

(foto: PXHere/Divulgação)

Fornecedores de álcool gel, mascaras, luvas e outros insumos básicos de unidades de saüde
explodiram o preco dos produtos em meio a pandemia de coronavIrus. E o que hospitais e
clInicas de Minas Gerais denunciam.

De acordo corn levantamento da Associacäo e Sindicato dos Hospitais, Cilnicas e Casas de Saüde
de MG (Central dos Hospitais), a mascara cirürgica tripla corn elástico era fornecida a R$ 5,20

em 6 de fevereiro. Urn mês depois, no ültimo dia 12, o preco saltou para R$ 80 - aumento de
1.438°Io.

o presidente da Central dos Hospitais, Reginaldo Teófanes Ferreira de Araüjo, informou nesta
sexta-feira que vai apresentar deniIncia ao Ministério Püblico corn a comparacão de precos dos
insumos antes da crise causada pelo Covid-19 e depois da alta procura dos materiais.



"A lei de mercado da oferta e da procura não justifica tamanha discrepância em tao pouco
tempo, é descabido. Precisamos que as autoridades atuem junto a estes fornecedores
urgentemente", inforrnou o medico.

o diretor administrativo da Maternidade & Hospital Octaviano Neves, localizada na Regiäo
Hospitalar de Belo Horizonte, divulgou urn video em suas redes sociais onde rnanifesta seu
descontentamento corn o abuso nos precos. "0 que está acontecendo é muito grave, as pessoas
estão aproveitando urna situacào de crise", disse AtaIde Lucindo Ribeiro Junior.

o medico ginecologista e obstetra contou que luta contra o aumento abusivo dos insurnos, pois
näo pode deixar de fornecer o material na unidade de saüde. A empresa que fornecia álcool gel,
por exemplo, tinha contrato por urn ano, mas foi impedida de continuar a oferecer o
produto pós ser confiscada pejcLgoverno
(https://www.em.com.br/app/noticia/economiaI2o2ofO3/2O/internas_economia,U3Q52/policia-
confisca-alcool-em-gel-em-empresa-de-minas.shtml).

"Desculpa, eu estou chorando. Estou tao desesperado, a situacäo está tao difIcil, nâo sei se you
conseguir manter a maternidade aberta", disse o diretor ao atender a ligacão da reportagem de
Estado de Minas. 0 hospital que ele coordena funciona 24 horas e teve de cancelar todas
cirurgias eletivas. "Não vamos aguentar muito tempo pagando esses valores, precisarnos de
ajuda", reclama.

o medo do diretor é que os hospitais privados não sobrevivam a crise do Covid-19. "Estamos
desafogando o SUS, pagando impostos carIssimos. Agora no momento mais difIcil precisamos de
ajuda de todos", pede AtaIde. "Estamos como os müsicos do Titanic, que näo pararam de tocar
quando o navio afundava", compara o medico. 	 -.

A Central dos Hospitais informou que já existe movimentacäo das entidades representativas do
setor de saüde no Brasil para acionarem a justiça. "Inclusive, uma de nossas representantes de
abrangência nacional, a CNSaüde, já protocolou, no ültimo dia 16, ofIcio a Presidência da
Repüblica solicitando rnedidas econômicas e sanitárias adicionais para o combate a pandemia,
onde incluiu também urn pedido para atuação enérgica frente a estes atos abusivos de alguns
fornecedores", informou o presidente da Associaçào.

Copyright Jornal Estado de Minas 2000 - 2020. todos os direitos reservados.
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COVID-19: Entidades de saüde buscam apoio de órgãos do Governo no combate a escassez e precos
abusivos de insumos

Facebook	 Linkedln

As peincipais entidados do setor do saáde Se un/ram o encaminirararn hole (1713) urn relatdrio corn o panorama dos hasp/ta/s privados em relaçdo a escasse, do EPI5 e insurnos prior/tdrlon para. prevencBo
trotamentu do Conid-r9) para o conhecimento da Agenda rdaclonal de VigilBncia San/Ide/a (Anvisa) e dos Minister/os da Snide ode Economia.

3 objetivo da In/c/at/Va e cr/ar urn canal direto corn os drgdos do Governo para quo n/es possam auvilia, eletivamente no cumbate a escassea e a aba progmss(va do precos references aDs insomas hospitalaros. 0

relatdrio destaca us mater/a/s prioritdeios que (a estdo em escasnea e a preocopacdo corn vs insumos refacionados 3 detecc)u 0 aD tratame000 dos pacientes coma Covid-19.

o documented assinado pel a Assodacdo Naciunal de Hospitals Prinadus (Anahp) em canjunto a Associacdo Bras/Inca de Medicina Diagndslica (Abramed), ConfederacSo das Santas Casas de Mise,lcdrdla do Brasil
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Alcool en, gel teve aumento de preco em farmácias e distribuidoras do Recite - Foto: Diego Holanda/GI

Pteço de mascaras so%e ate
ade
	

tl Lrri aumento de
ate '194%, diz Procon d
Orgao fol adonado para Checar dencas SObrG 3 lojas da cidade, que reajustaram valores de produtos desde o inicjo da
pandemia do novo coronavjru

PorGi PE

17/03/2020 17h27 Atualizado ha uma semana

o Procon do Recife informou, nesta terra-feira (17), que identificou aumento abusvo de preços de produtos usados para tentar

evtar contágio durante a pandernia do novo coronavirus. Segundo o órgao, entre 19 de fevereiro e 6 de marco, as mascaras
cirürgicas tiveram reajuste de ate 316%, e o àlcool em gel, de ate 194%.

Veja o que e #FATO ou WAKE sabre a coronavIrus

CoronavIrus: confira perguntas e respostas

Saiba como estâo os serviços no estado

Segundo a presidente do Procon do Recife, Ana Paula Jardim, 23 estabelecimentos foram fiscalizados nos ültimos dias pelo
órgâo por causa de denüncias feitas por consumidores. Em Pernambuco, foram confirmados 18 casos da doença, segundo 0balanço divulgado na noite de segunda (16).

De acordo corn o órgão, houve estabelecimentos em que valor embalagem de álcoot em gel corn 170 gramas subiu de R$ 9,99
para R$ 56,76, e que a caixa corn 50 unidades da mascara branca subiu de R$ 6,10 para R$ 25.



Preco de mascaras sobe ate 316% e álcool em gel tern aumento de
W 194%, diz Procon do Recife
Orgao foi acionado para checar denüncias sobre 23 lojas da cidade, que reajustaram valores de produtos desde o inIcio da

paridemia do novo coronavIrus.
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17/03/2020 17h27 Atualizado ha uma semana

Alcool em gel teve aurnento de preço em farmácias e distrihuidoras do Recife Foto: Diego Holanda/Gi

o Procon do Recife informou, nesta terça-feira (17), que identificou aumento abusivo de preços de produtos usados para tentar

evitar contágio durante a pandemia do novo coronavIrus. Segundo o Orgão, entre 19 de fevereiro e 6 de marco, as mascaras

cirUrgicas tiveram reajuste de ate 316%, e o álcool em gel, de ate 194%.

Veja o que é #FATO ou WAKE sabre o coronavIrus

Coronavirus: confira perguntas e respostas

Saiba como estão Os serviços no estado

Segundo a presidente do Procon do Recife, Ana Paula Jardim, 23 estabelecirnentos foram fiscalizados nos Ultirnos dias pelo

Orgão por causa de denüncias feitas por consumidores. Em Pernambuco, foram confirmados 18 casos da doenca, segundo o

balanço divulgado na noite de segunda (16).

De acordo corn o órgão, houve estabelecimentos em que valor embalagem de álcool em gel corn 170 grarnas subiu de R$ 9,99

para R$ 56,76, e que a caixa corn 50 unidades da mascara branca subiu de R$ 6,10 para R$ 25.
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Fscais do Procon do Recife esto verificando denincias contra farrnácias qua reajustaram precos de mascaras a de álcool em gel - Foto: Procon do Recife/Divulgacao

\
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"Nós demos urn prazo de 48 horas para que esses estabelecirnentos apresentern as notas de entrada [de compra] que

justifiquern esse aumento de valor. Se ficar constatado que o aumento foi abusivo, nOs darnos outro prazo, agora de 24 horas,

para que Os preços sejarn reajustados", explicou a presidente do Procon do Recife, Ana Paula Jardim.

Caso os preços continuem injustificadamente altos após esse prazo, existe a possibilidade de puniçâo, de acordo corn o artigo

56 da Lei Federal in 8.078, de 1990 (COdigo de Defesa do Consumidor), que pode ir de multa ate cassacao de licença do

estabelecirnento ou de atividade.

A fiscalizaçâo, segundo a presidente do Procon, não val parar. Para facilitar o acesso do consumidor, foi lançado o atendirnento

online, que prornete uma resposta em ate 72 horas para as pessoas, priorizando os casos mais urgentes, ligados aos produtos

que tenham relacao corn a Covid-19
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BREAKING NEWS
Brasil pssa de mill mortes polo ovo coro virus casos sâo quase 20 mil

Home > Business

Preco de respiradores sobe mais de 200% na China em uma semana

Por Raquel Landim, CNN
07 de Abril de 2020 as 15:33
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Modelo de respirador usado em pacientes de Covid-19 em hospital na Franca (20.mar.2020)

Foto: Sepharo 11ahc/Reuter

o preco dos respiradores e ventiladores - aparelhos necessários para atender Os doentes

graves contaminados pela Covid 19 - subiram mais de 211% em uma semana. A apuracão fol

feita pela CNN junto a técnicos dos governos que estão tentando adquirir esses

equiparnentos.

•	 I

Segundo o relato de urn profissional, o respirador, qua geralmente custa US$ 17 mil, começou

a ser negoCiado a US$ 24 mu. 0 preço subiu praticamente todos Os dias, avançando para US$

33 mu, US$ 40 mil, US$ 43 mil e estava em US$ 53 mil nesta terca-feira (7).
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Urn fator que dificulta a compra dos apareihos ê a disputa entre a presidente Jair Bolsonaro e

as governadores. A compra é descentralizada - Estados e municipios buscam no mercado o

que precisam e acabam competindo entre Si e elevando os precos.

Pelos cálculos do governo federal, a pals vai precisar de 15 mil respiradores e jà teria

encomendado - sob diferentes vias - 12.750. Alguns especialistas apontam, porém, que

podem ser necessário 30 mil apareihos se a doenca se espaihar.

Outro problerna é esses equipamentos efetivamente chegarem ao pals. A concorrência global

é intensa. 0 governo da Bahia reclarnou que os Estados Unidos bloquearam equipamentos em

seus portos a caminho do Brash. A informaçâo fal negada pelos EUA, que culparam a

fabricante.

Sob caordenacäo da Associaçâo Brasileira da IndUstria de Máquinas e Equiparnentos

(Abimaq), as empresas estào tentando se organizar para produzir as ventiladores no pals, mas

nâo está fácil.

0 Brasil tern apenas cinco fabricantes de respiradores todas de pequeno porte e urna delas

em recuperação judicial. Além disso, utilizam muitas pecas importadas da China. A mais rara

é uma válvula necessária para que os respiradores funcionem.

As gigantes Flextronics, Positivo e Weg se associaram a essas empresas locals para elevar o

volume de produçào, no entanto, esbarram na falta de companentes. Klabin e Suzano

colocaram seus times de "supply chain" para tentar encontrar as peças. Existe ate uma

tentativa de "ressuscitar" urn respirador antigo, que ficou fora de linha.

Na USP, UFRJ e UFMG, pesquisadores tentam desenvolver urn produto 100% nacional, porém,

quando estiver finalizado, é preciso homologaçäo pela Agenda Nacional de Vigiléncia

Sanitária (Anvisa).

Embora a producão dos respiradores seja urgente, os produtos devem estar plenamente

funcionais para evitar risco a vida dos pacientes e também processos juridicos, cIveis e ate

criminals para as empresas envolvidas.
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Equipes médicas trabaiham corn roupas de protecão ao atender pacientes em
hospital chines. China Daily via REUTERS

Texto por: Maria Paula Carvaiho

0 mundo enfrenta uma escassez de mascaras

e outros eqiüpamentos de proteção contra o
novo coronavirus, aIetou nesta sexta-feira (7)

a Organização RkrndaI da SaUde (OMS), que



trabalha junto aos fabricantes para tentar
resolver os "gargalos" na produção.
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"0 mundo está enfrentando uma falta crOnica de
equipamentos de proteçäo individual", disse Tedros
Adhanom Ghebreyesus, diretor da organização em uma
reunião do comitê executivo da OMS, em Genebra.

Ele fala de urna "demanda cern vezes major do que o
normal e preços ate vinte vezes mais altos".

"Como resultado, agora temos estoques baixos e
prazos de quatro a seis meses" para entregas, corn
uma situação particularmente dificil para as mascaras,
que estào em alta demanda, disse o diretor-geral da
OMS.

"Quando a oferta é insuficiente e a demanda é alta,
pode haver ma's práticas como segurar estoques e



vendê-Ios ainda mais caros. E por isso que
recomendamos solidariedade ", disse o executivo(--

o diretor-geral da OMS ainda acrescentou que havia
conversado corn funcionários da cadeia de suprimentos
para saber como resolver essas dificuldades.

"A primeira prioridade são as equipes médicas e a
segunda os doentes", disse Ghebreyesus,
acrescentando que a agência da ONU "desencoraja o
estoque em palses e regiöes onde a transmissão (da
doenca) é baixa it

A OMS insistiu para que a maloria destes
equipamentos sejam reservados aos serviços de saüde
chineses e que as empresas fabricantes deem
prioridade aos que mais precisam.

0 governo chines reconheceu no inhcio da semana a
necessidade urgente de mascaras protetoras para
enfrentar a epidemia de pneumonia viral.

3% dos casos "crIticos"

Segundo a diretora da unidade de doenças emergentes
da OMS, Maria Van Kerkhove, 82% dos casos
registrados foram considerados menores, 15% graves e
3% "crIticos". Menos de 2% dos casos foram fatais,
acrescentou.



A OMS comemorou o fato de que, nos Ultimos dois
dias, o nUmero de novos casos relatados tenha
diminuldo, mas alerta para que não haja otimismo
prematuro. Esta é "uma boa notIcia, mas nao tiremos
muitas conclusOes, pOiS os nUmeros podem começar a
subir novamente", alertou Ghebreyesus.

o diretor-geral da OMS havia Iançado na quarta-feira
(5) urn pedido de recursos de US$ 675 milhöes para
combater esta epidemia. Ghebreyesus também
anunciou que a agência especializada das Naçöes
Unidas enviaria para 24 paises equipamentos de
proteção, incluindo 500.000 mascaras e 350.000 pares
de luvas. Cerca de 250.000 testes tambérn serão
enviados para mais de 70 IaboratOrios em todo o

I
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Coma rtilhamento de informaçöes

Nesta sexta-feira, Ghebreyesus Iamentou que alguns
palses nào compartilhem todos os dados sobre o
coronavirus, sem dizer quais. "Incitamos esses Estados
membros a compartilharem essas informaçöes
imediatamente", afirmou.

"Nenhum pals ou organização pode derrotar esta
epidemia sozinho. Nossa ünica esperança é
trabaiharmos juntos", completou.
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A OMS tam bern rebateu crIticas feitas pela organizacão
Human Rights Watch, que acusa Pequim de ter
escondido relatOrios sobre a doença no momento em
que o coronavIrus apareceu em Wuhan, agravando a
situação.

"A China é o pals mais conectado ao resto do mundo.
Se houvesse urn desejo de esconder algo das
autoridades, haveria muitos outros casos no exterior.
Porque a China pode ser capaz de esconder o que está
acontecendo em seu solo, mas não o que está
acontecendo em outros palses," disse Ghebreyesus.

Ate agora, a epidernia de pneumonia viral contaminou
mais de trinta e uma mil pessoas na China continental,
segundo o Ultimo balanço oficial. No resto do mundo,
240 casos foram confirmados em cerca de 30 paIses e
territórios, incluindo duas modes: em Hong Kong e nas
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30/03/2020	 Projeto proibe exportacäo de produtos essenclais ao combate do coronavIrus - Senado Noticias -
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Senado Notibas
Projeto prolbe exportação de prod utos essencials ao corn bate
do coronavIrus

o Senado deve analisar o Projeto de Lei (PL) 668/2020, que prolbe a exportaçäo de produtos medicos e
hospitalares essenciais ao combate a epidemia do coronavIrus. 0 texto fol aprovado pela Câmara dos
Deputados nesta terça-feira (17), após ter sido apresentado e votado nesse mesmo dia, em regime de

U rgê nd a.

De acordo corn a projeto, a exportação fica proibida enquanto perdurar a emergência em saüde pciblica
provocada pelo novo coronavIrus. Entre os produtos listados no texto, constarn equipamentos de protecao
individual de uso na area de saide, como luva de latex, luva nitrIlica, avental impermeável, óculos de
protecao, gorro, mascaras circirgicas e protetor facial. 0 texto também menciona camas hospitalares,
monitores mutiparâmetros e ventiladores pulmonares mecânicos.

o relator na Câmara foi o deputado Pedro Westphalen (PP-RS). Ele disse que a disseminação do
coronavIrus tern "proporçöes e consequéncias ainda imprevisIveis".

https://wwwl 2.senado leg. br/noticias/materiaS/2020/03/l 8/projetoproi be-expo rtacao-de-produtos-eSSeflCiaiS-aO-COmbate-dO-COrOflaVirUS	 1/2



30/03/2020	 Projeto probe exportacao de produtos essenclais ao combate do coronavirus - Senado Noticias

- Diante da gravidade da situacão de pandemia causada pela disseminação do coronavIrus, impôe-se ao

Congresso Nacional adotar imediatamente todas as medidas necessárias a preservacão da saide da

população brasileira, que garantam ao Poder Ptiblico os insumos materiais e hospitalares em quantidade

suficiente para as atendimentos de emergência - argumentou ele.

Westphalen lembrou ainda que outros palses e organismos internacionais já adotaram a restrição de

exportação de produtos medicos e hospitalares, como Alemanha, Russia, China e União Europeia.

- 0 objetivo é evitar que as populacOes desses palses deixem de ter o tratamento medico adequado por

falta de equipamentos hospitalares, a exemplo do ventilador pulmonar mecânico, que é indispensável

para a sobrevivência dos pacientes corn doença respiratória aguda grave, causada pelo coronavIrus -

explicou.

De acordo corn o projeto, o Poder Executivo pode, por meio de decreto, incluir ou excluir produtos da

lista de exportaçao proibida. Mas apenas se isso nao causar "prejuIzo de atendimento da populaçao

brasileira".

o projeto foi assinado pelos deputados Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-Ri) e Carmen Zanotto (Cidadania-

SC). 0 relator apresentou parecer favorável no Plenário da Câmara. Ate o fechamento desta matéria, na

manhä desta quarta-feira (18), o PL 668/2020 ainda não havia sido encaminhado ao Senado.

Agência Senado (Reproduçao autorizada mediante citaçao da Agência Senado)
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Covid-19: Documento reivindica combate a escassez e aumento nos precos dos insumos

Facebook	 Linkedin

A AssocloçOo National do Hospitals Privados (Anahp) protocolou junta van Ministdrios da Saóde e Economia urn documanto solicitondo a criacO de urn canal direto corn as drgäos do Governo, para quo eles possam
auxiliar efetivamente e prioritaniarnente no cornbate h escassea e a alto progressiva do precos referentes 00$ insurnos hospitolares no combate on CovId-19.

0 documnnto e assinado eon conjunto corn a AssociaçSo Brasileira de Medicina DiagnAstico (Abrarned), ConfederaçSo dos Suntan Canon de Misericdndia do Brash (CMO), Confederacto National de Sadde (CNSadde)

FederacSo Brasilcira de Hospitais (FBH).

Dentre as solicitacHes est5o:

Grande parte dos EPIs é importada, assim sendo, esforcos para Iiberacão de cargas aduaneiras neste momento seriam de grande valia;
Avatiar alternativas no mercado nacional para reposiço de uma possivel escassez de materials importados essenclais para o setor;
Possibilidade de (iberaco do kits alternativos para detecco do Covidl9, a exemplo do que vem sendo feito peto FDA;
Acompanhar e estabelecer alguma aco direcionada a prática abusiva de precos em urn momento de crise em nosso pais.

Aboino seguem resultados de urna pesgoisa realizada neste mis enter on hospitals Anahp (,22 membros). A Associac(o reforça gun esse resultado soda em relacSo a demanda e avanco do pandennia, j6 quo a

procura do populaçio par atendlmento medico tern sido crescente.

Pesquisa Anathp: ecsez do suprimentos
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A Anahp reforça a importSncio dos orientaçaes preconizadas polo Minlstinio do Sodde paro a populacBa: apenas procurar atendhrtiento hospitalar em caso do sintomas groves e permanecer, a mdxtmo possive), em

isolomento social aiim de evitar o aurnento clan transmisshes no Brash.
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CORONAVIRUS (HTTPS://WWW1FOLHA.UOL.COM.BR/COTDIANO/CORONAVIRUS)

Empresa de respiradores para UT! tern salto em
pedidos após coronavIrus
Pals reduziu atIquota de importaçôes mas ye escassez de produto vindo da China

20.mar.2020 as 18h35

Bruna Narcizo (https://wwwl.foLha.uoLcom.br/autores/bruna-narcizO.shtmL)

SAO PAULO 0 surto de coronavtrus (https:/,/www1.fotha.uoLcom.br/equUibroesaude/2O2O/O3/brasiItem- i1

-mortos-e-904-casos-confirmados-do-novo-coronavirUs.ShtrnD, que em casos graves coloca pacientes

nas UTIs de hospitais, fez crescer a demanda por apareihos de respiraçáo
assistida. E evidenciou ainda o tamanho reduzido da indüstria nacional desse
tipo de equipamento --ao menos para enfrentar urna pandemia.

A fábrica brasileira KTK teve urn salto no nürnero de encornendas. Os pedidos
corneçaràm a crescer na semana passada, rnas foi so a partir desta segunda-
feira (16) que a procura se intensificou. Esta quinta (19) foi o dia mais
rnovimentado, segundo relatos de funcionários da empresa.

A companhia nào quis conceder entrevistas e tampouco abriu os nu, meros do

aumento de pedidos e da produçao desde que o coronavIrus se espalhou pelo

mundo. Mas chegou a relatar a Foiha que houve urna demanda da Itália, que
tentava importar respiradores para atender os doentes do pals.

A KTK estava aguardando a chegada de componentes importados para pode
atender a todos os pedidos.

Td foram reistrados 41.035 doentes e 3.405 mortos na Itália. 0 Brasil tern 621
Sua. assinatura vale muito.
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Jj< foi fundada em 1951 pelo medico Kentaro Takaoka, segundo o site da
\ e	 esa. Segundo o depoirnento, Takaoka era urn jovem medico anestesista

cnsado de tantos obstáculos que dificultavam a prática de sua profissão". Isso
teria motivado o medico a desenvolver urn apareiho para ventilaçao artificial
controlada. 0 primeiro aparelho foi lançado em 1955.

A outra empresa do setor localizada pela Fotha foi a Magnamed. Os executivos
também preferiram não conceder entrevista.

A falta de respiradores (https;1/www1fohauot.corn.br/equi1ibroesaude/2O2O/O3/apos-corrida-por-

hidroxic1oroquina-anvisa-vetara-exportacao-do-produtoe-exgira-rec&ta.shtrnt), e não de leitos de UTI, é
considerada o grande gargalo para o atendimento de pacientes graves afetados
pelo novo coronavIrus.

"Estamos discutindo se dá para fazer algurn acordo corn a China. Hoje, para
comprar apareiho, vamos ter que competir corn a toda Europa", afirmou o
infectologista David Uip.

A produçao industrial da China caiu mais de 12% em janeiro e fevereiro, na
comparaçao corn igual perlodo de 2019, em uma forte ação para conter a
expansão da epidemia.

Não ha dados sobre a retomada da produçao no pals asiático. Uip comanda o
comitê paulista de enfrentamento ao coronavIrus e disse a Foiha nesta quinta
que o ministro da Saüde, Luiz Henrique Mandetta, pediu para que ele acionasse
as empresas nacionais.

Na terça (17), o Ministério da Economia zerou a alIquota de importação para 50

produtos medicos e hospitalares que estão sendo usados no combate ao
coronavfrus, entre eles os respiradores.

A lista também contérn produtos como luvas médicos-hospitalares, álcool em
gel, mascaras, termômetros cimnicos, roupas de proteçao contra agentes
infectantes e óculos de seguranca.

Em 2019, Os produtos que fazern parte da lista tiverarn irnportação de cerca de

US$ 1,3 bilhôes, os aparelhos respiradores que tiveram a tarifa zerada

Sua assiiiatur•: V11C IfltftiO,
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A medida que zerou as tarifas segue ate o dia 30 de setembro de 20
(Fit. ± fy,

sua assinatura vale muito

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Urn time corn mais de

120 colunistas. Urn jornalismo profissional que fiscaliza o poder püblico, veicula
notIcias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto a intolerância das redes
sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto custa ajudar a

produzir esse conteüdo?

ASS NE A FOLHA (HTTPS://LOGIN.FOLHA.COM.BR/ASSINATURA/3905lO)

ENDEREO DA PAGINA

https://wwwl.fotha.uol.com.br/mercado/2020/03/empresa- de-respiradores-

para-uti- tem-salto - em-pedidos-ap os- coronavirus . shtml

Sua assi.natura vale niullo.
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A Organizacão Mundial da Saüde (OMS) est6 preocupada e alerta em relacão a falta de Equiparnentos de Proteçäo Individual (EPIs)
para os profissionais de satde que estho na linha de frente em combate ao coronavIrus. Além de proteger as equipes, os EPIs
também asseguram a saüde do paciente, evitando que urn medico contaminado e assintomãtico os contagie.

A AMB também vem alertando sobre os riscos da no utilizar os EPIs para quem lida corn pacientes suspeitos ou diagnosticados corn
COVID-19. "Felizmente a OMS se manifestou de maneira assertiva, em püblico, sobre a importância dos equipamentos de protecão.

k1_1 

I
Precisamos ter seguranca para estes profissionais que sào fundamentais para salvarmos a vida dos pacientes' alerta Diogo Sampaio,
vice-presidente da AM B.

DENUNCIE A FALTA DE EPI

Uma força-tarefa fol iniciada pela AMB para mapear Os estabelecimentos de sa(ide que nâo estão oferecendo os EPIs para Os

medicos que estão atuando no combate ao coronavIrus. A entidade disponibilizou urn canal para que medicos e a comunidade
denunciem os locais que não estejam suprindo as equipes de trabatho corn estes equipamentos. No site da AMB, clicando no link
( ps://forms.g /jtjyEkkeQWntTKXX6)., est6 disponIvel formulário que para formalizaçâo detalhamento da dentncia. Vale lembrar
que o denunciante será mantido em anonimato durante todo o processo.

"A participação de todos e muito importante. Em menos de 24 horas recebemos centenas de e-mails corn denüncias sobre a falta de
seguranca de alguns profissionais no combate ao COVI D-9", destaca Diogo Sarnpaio.

Os equipamentos básicos de protecão individual sao: mascara tipo N95 ou PFF2; óculos ou Face Shield; luvas; gorro; capote
imperrneável e atcool Gel 70%.

FOTO: Tedros Adhanom Ghebreyesus - AFP/Arquivos
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30/03/2020	 Coronavirus: Hospital das Clinicas em SP faz campanha por R$ 10 milhöes para mascaras

Dc'

M,'ThTf(AC	 (crfls

Hospital das Cilnicas em SP faz cam panha por R$ 10
milhOes para mascaras

Hospital das Cilnicas da USP seria urn dos hospitals corn escassez de insumos básicos corno álcool gel,

mascaras e luvas
lrnacjem: Rivaldo Gomes/Foihapress

Camila Tuchlinski
28/03/2020 07h03

Não é exagero dizer que todos lutam uma guerra contra o novo coronavIrus. E
as funcionãrios do Hospital das Cilnicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo estão pedindo ajuda para vencê-la.

0-milhoes.htm	 1/10



30/03/2020	 Coronavirus: Hospital das Clinicas em SP faz campanha por R$ 10 milhöes para mascaras

Urn perfil exdusivo foi criado nas redes soclais, intftulado t'Vem pra Guerra". A
campanha tentará levantar fundos e tern como objetivo alcançar R$ 10 milhOes
ate o dia 2 de abril. Pela causa, as plataformas de arrecadaçao não cobrarão

transferências do dinheiro.
17

CO
; qo \

spes para a campanha"Vern pra Guerra" serão revertidas para a compra'C c/
ci-2TYmil mascaras N95, 670 mil mascaras cirürgicas, 6,7 mil litros de álcool
gel, 45 mil aventais, 211 mil toucas e três mãquinas portãteis de ralo X para dois
meses de atendimento, segundo as projeçOes de aumento dos atendimentos
feitas pelos profissionais do Hospital das ClInicas.

"0 Hospital das ClInicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC-FMUSP) está na linha de frente do combat:e ao avanço da pandemia
e estã preparando urn projeto de reestruturação de seus leitos e Ull's para
enfrentar a ameaça do novo coronavIrus", diz o comunicado.

"Para garantir a integridade da equipe e pacientes, prevenção ao contágio, a
manutencao da quantidade e qualidade dos atendimentos, estima-se urn
crescimento de mais de 400% na dernanda desses materiais. lnfelizmente, corn
o avanço da epidemia, a demanda desses insumos esgotou as estoques e
acarretou o aumento exponencial dos preços", alerta a campanha, que conta
corn a hashtag #VemPraGuerra para conseguir engajamento em todas as redes
soclais.

Ate na ontem, mais de seis mil pessoas ja haviam feito doacOes para a
cam pan ha.

As inforrnaçOes são do jornat 0 Estado de S. Paulo.

Onde ha casos confirmados de coronavIrus

2/10
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Coronavirus: ilefitos de UT! tern mais de 70% de ocupaçãó
em 17 estados

Terapia intensiva e necessária para tratar pacientes graves corn Covid-19; o levantamento é do
Ministério da Saüde

Renata Mariz e André de Souza
30/03/2020 - 04:30 / Atualizado em 30/03/2020 - 09:30
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Em Brasilia, tenda de atendimento a pacientes corn dengue foi transformada em espaco de cuidado a pacientes corn coronavIrus. Foto:
Pablo Jacob / Agenda 0 Globo

(^) S @ I Newsletters
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BRASILIA - A corrida pela abertura de leitos de Unidade de Terapia Intensiva

(UTI), necessários para tratar pacientes graves corn Covid-19, leva em conta a

elevada taxa de ocupação desse tipo de assistência no pals.

Uma estimativa do Ministério da Saüde, registrada em documento interno de

27 de marco, mostra que 17 unidades da federação tern mais de 70% dos seus

leitos ocupados. 0 mapeamento foi feito corn "inforrnaçöes fornecidas pelos

entes", em referência as instâncias e órgãos que podern regular leitos de UTI no

pals, corno estados e municIpios.

Compartilhe por WhatsApp: Clique aqui e acesse urn guia completo sobre o

coronavirus

0 ministério também avalia que é preciso criar mais de 1,6 mil leitos de UTI e

mais de 22 mil. leitos de enfermaria na primeira etapa de enfrentamento a

doença, nos próximos 30 dias.

Siga no Twitter: Força-tarefa do GLOBO divulga as principais notIcias,

orientaçöes e dicas de prevenção da doença

Segundo o iiltimo boletim do Ministério da Sañde, divulgado ontern, o novo

coronavIrusjá matou 136 pessoas e infectou 4.256 em todo o pals. São Paulo é o

estado mais afetado ate o momento, corn 1.451 casos confirmados e 98 mortes,

seguido do Rio de Janeiro, corn 600 e 17 respectivamente. Todos OS 27 estados já



registraram casos, e l3 já tern óbitos. 0 balanço também aponta que houve 625

hospitalizaçöes corn confirmaçao de Covid-19.

Mato Grosso do Sul, Parana' e Minas Gerais: os piores

As piores situaçôes no quesito taxa de ocupação de leitos de UTI estão em Mato

Grosso do Sul (90,8%), Paraná (90%) e Minas Gerais (88,5%). As meihores são

do Distrito Federal (59,1%), Amazonas (61%) e Acre (62%). 0 Rio aparece corn

68,5%, e o Brasil corn 78%.

CONTINUA DEPOISDAPUBLICIDADE

PU8LICIDADE

CoronavIrus: Saiba tudo sobre a pandemia

Em nota na ültima sexta-feira, o ministério informou ao GLOBO que a taxa de

ocupação mais recente que a pasta tern é de 78% dos leitos de UTI no SUS,

mesmo dado que consta no documento reservado. Informou ainda que "3.000

leitos de UTIs volantes" estão sendo custeados peia pasta, dos quais 540 tiveram

distribuição iniciada.

Questionado sobre os dados do documento, que mostram elevadas taxas de

vagas ocupadas em muitos estados, o ministério informou que elabora urn piano

para "desafogar e reduzir a ocupação de leitos de terapia intensiva, corn medidas

ciInicas, de manejo de pacientes e de gestão".

I



Como escapar das fake news

sobre o coronavIrus?
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"Deve ser observado, ainda, que medidas adotadas pelos gestores locais já

apontam quedas de ocupação de leitos de UTI de ate 50%, como a suspensão de

cirurgias não urgentes e redução de internaçöes por trauma devido a diminuição

da movimentação da população nas ruas", afirma a nota, sern dar detaihes de

onde já houve liberação de vagas.

Alerta: Brasil trilhou carninho da Itália no prirneiro rnês de epidemia

o presidente do Conseiho Nacional de Secretários Estaduais de Saüde (Conass),

Alberto Beltrarne, que é o titular da pasta no Pará, afirma que medidas como

suspensão de cirurgias e manejo de pacientes não surtem efeito na prática

porque a pressão por leitos de UTI é imensa em todo o pals.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

- Ninguém tern uma reserva de leitos, porque as pessoas continuam tendo

infarto, AVC e precisando de cuidados intensivos. No Pará, tenho fila de espera

por leitos de UTI.

Segundo ele, a solução passa pela abertura de novos leitos, e cada estado avaliará 	 I
a melhor forma de colocá-los em funcionamento. Na rede püblica paraense, por



exemplo, Beltrame planeja montar os leitos de instalação rápida que o

Ministério da Saüde está disponibilizando nos espaços de enfermarias, conforme

Os casos apareçam.

0 secretário tambérn questiona a comparação que o rninistério vem

reiteradamente usando, que aponta que o Brasil tern três vezes mais leitos que a

Itália, proporcionalmente a população.

Reforço: Corn novo hospital, São Paulo terá mais 725 UTIs municipais para

Covid-19

- Esse raciocInio do Ministério da Sañde tern urn problerna: quantos desses

leitos estão ocupados. A realidade no pals é de demanda por esse tipo de cuidado

intensivo, fila de espera, judicializaçöes - diz Beltrame.

0 mesmo documento da Sañde traz urn cálculo da necessidade de novos leitos

por estado. Segundo a pasta, 16 das 27 unidades da federação precisam criar,

juntas, 1.623 leitos de UTI para Os próxirnos 30 dias. No caso dos leitos de

enfermaria, que podern receber casos menos graves, São Paulo é o ñnico estado

que, segundo estimativa da pasta, tern mais do que precisa. Os outros 26 estados

juntos acumulam urn deficit de 22.901.

CONTINUA DEPOtS DA PUBLICIDADE

PUBLIC DADE
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01/0412020	 EUA enviam 23 aviães a China e acendem alerta de desabastecimento para hospitals do Brash - 01/04/2020 - Monica Bergamo -

CORONAVIRUS

MIA enviam 23 aviôes a China e acendem akrta
de desabastecimento para hospitals do 1rasjk-).
Capitalismo selvagem vai se impor, diz diretor da Fiocruz
1°.abr.2020àlhol	 CC

CO 

IN EDIcAO IMPRESSA

A informação de que Os EUA estào enviando 23 aviôes para voltar corn toneladas de

equipamentos e produtos hospitalares da China nesta semana acendeu a luz amarela
em especialistas brasileiros que tentam comprar insumos de empresas do pals asiático.

QUEM NAO PODE

"A notIcia mostra que vamos ter sérios problemas de abastecirnento", diz o medico

Carlos Morel, ex-presidente da Fiocruz que hoje negocia corn empresas do pals
asiático a importação de insumos para a fundação, vinculada ao Ministério da Saüde, e

outros para órgãos do pals.

0 MEU PRIMEIRO

"0 capitalismo selvagem vai se impor. Cada pals vai querer se proteger", diz ele. Morel
afirma que "a pressão sobre as empresas chinesas está no nIvel máximo" e os preços
dos insumos medicos estão aumentando freneticamente. "Sobern de urn dia para o

outro".

FICA PRA DEPOIS

Morel diz que as companhias chinesas já começaram a avisar que muitos
equipamentos, como leitos hospitalares, so poderão ser entregues em junho.

COMPRA

Os vôos ordenados pela Casa Branca para a China foram noticiados pelo "The New
York Times". 0 jornal diz que o primeiro avião trouxe 80 toneladas de mercadorias,
como 10 milhöes de luvas, 1,8 milhão de mascaras, aventais e "milhares de

termômetros".

https://wwwl	 1/2



	

01/04/2020	 EUA enviam 23 aviães a China e acendem alerta de desabastecimento para hospitals do Brash - 01/04/2020 - Monica Bergamo -

QUASE NADA

A encomenda, diz 0 NYT, é "uma minüscula parte" do que hospitais dos EUA, já em
racionarnento, necessitam neste momento.

QUASE TUDO

Os ETJA vão precisar, segundo estimativas, de 3,5 bilhOes de mascaras caso a

pandernia dure urn ano.

ORDEM

Mas ha uma fila: a empresa chinesa BYD tern que entregar 40 milhóes de mascaras
para a Itáliaantes de atender a demanda forte-americana.
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01/04/2020	 Conselho recebe 323 denüncias de falta de equipamentos em hospitais - 01/04/2020 - Monica Bergamo - Foiha

Monica Bergamo
monica.bergamo@grupofolha.com.br

CORONAVfRUS

Conseiho recebe 323 denüncias de falta de
equipamentos em hospitals
1°.abr.2020 a ihoo	 !j5I	 q	 \ç

cr Hs Lf—jrn

EDIçAO IMPRESSA

DE

o Cremesp (Conseiho Regional de Medicina do Estado de SP)recebeu, desde
primeiro caso confirmado da Covid-19 no Brasil, 323 denñncias de profissionais da
saide relatando a falta de eguipamentos de proteção individual (EPIs) em hospitais
püblicos e privados do estado.

.	 https://wwwl	 1/1



globo.com gi ge gshow videos

Ii .-irn
A.

Compra em massa dos EUA a China cancela contratos de
importação de equipamentos medicos no Brasil, diz.
Mandetta

Segundo o ministro, ha também uma busca elevada por respiradores

Renata Mariz, André de Souza, Leandro Prazeres e Gustavo Maia
01/04/2020 - 18:20 / AtuaHzado em 01/04/2020 - 22:48
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Paciente corn respirador na UTI Foto: Taechit Taechamanodom I Getty Images
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BRASILIA -0 ministro da Saüde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que

compras feitas pelo Brasil de equiparnentos de proteção individual, como

mascaras e gorros, da China "caIram" após os Estados Unidos adquirirem urn

grande volume de produtos. Segundo Mandetta, a mesma corrida por

respiradores tern ocorrido. Ele disse que "demos urn passo atrás" na aquisição

desses itens fundamentais ao enfrentamento ao covid-19.

Compartilhe por WhatsApp: clique aqui e acesse urn guia completo sobre o

coronavirus

- Hoje os Estados Unidos mandararn 23 aviöes cargueiros dos maiores para a

China, para levar o material que eles adquiriram. As nossas compras, que

tInhamos expectativa de concretizar para poder fazer o abastecimento, muitas

caIram.

Mandetta disse que, no caso de respiradores, importantes para pacientes graves,

fornecedores que já tinham sido contratados, mas disseram que não tinham

rnais estoque para atender.

- No's estávarnos comprados, tInhamos, quando começamos a pedir.

Entregaram a primeira parte. Na segunda parte, mesmo corn eles contratados,

assinados, corn o dinheiro para pagar, quem ganhou falou: não tenho mais os

respiradores, não consigo te entregar. Então, no's voltamos de algo que a gente

achava que a gente já tinha, demos urn passo para trás.

PUBLI CI DADE



Mandetta voltou a falar que sera' preciso normatizar o uso de mascaras N95,

considerada mais moderna para filtrar o ar. Segundo ele, o equipamento terá o

nome de cada profissional de sañde e sera* esterilizada para ser usada por

diversas vezes.

- A gente espera que a China volte a ter urna producão mais organizada, e a

gente espera que os paIses que exercem o seu poder muito forte de compra já

tenham saciado das suas necessidades para que o Brasil possa entrar e comprar

a parte para proteger nosso povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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Proteção: Ministério da Saiide vai fazer manual para que as pessoas façam suas

próprias mascaras

Mandetta afirrnou que o problema atual é de "sisterna" e a aquisição so estará

concretizada quando o produto estiver "na mao". Ele deu exemplo de uma

compra recente de 8 mil. respiradores, mas que não pode ser contabilizada

porque ha riscos de nao ser entregue no atual cenário. 0 ministro disse que ha

urn estoque "enxuto", mas não den nu" meros nem estimou ate quando ele é

suficiente:

- Eu so' acredito na hora que estiver dentro do meu pals, na minha mao. Eu

tenho urn contrato, urn documento, urn dinheiro para comprar. As vezes o

colapso é: você tern o dinheiro, e não tern o produto. Não adianta ter o dinheiro

- afirmou Mandetta.

- Você pode ter o PIB do pals e dizer: en quero comprar. A fábrica não consegue

te atender. 0 rnundo inteiro também quer. Ternos urn problema hoje de
-	 .	 x
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Mandetta reclamou de quebras de contrato, por causa de fornecedores que estão

deixando de entregar para ganhar mais, no cenário de ailta demanda:

- Está havendo uma quebra entre o que você compra, assina e o que

efetivamente você recebe. E isso está acontecendo porque, as vezes, chegam

pessoas que fallam pra quem vende: "Você vendeu por quanto? Vendeu por 10. E

a multa? A multa é de 20%. Então eu te pago a multa, te pago os 10% e te pago

mais tanto para você vender para mim".

CONTINUA DEPOISDAPUBLICIDADEkn_-  
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Educação: Corn a hashtag #AdiaEnern, estudantes pedem adiamento do exame

0 ministro disse, ao comentar as compras dos Estados Unidos na China, que

sera necessário, após a pandemia passar, discutir a concentração de produção de

itens necessários a preservação da vida em urn so pals:

- Espero que nunca mais o mundo cometa o desatino de fazer 95% da producão

de insumos que decidem a vida das pessoas num ñnico pals. Isso é uma das

partes das discussOes do pós-epidemia.

Segundo ele, as secretarias estaduais de Sañde estão abastecidas atualmente,

exceto eventuais problemas pontuais, mas apelou a gestores locals que façam

suas compras também:

- A compra que o Ministério da Sañde está tentando fazer centralizada é urn

esforço. Façam vocês também, localmente internacionalmente. Os recurso que a

gente repassa podem ser usados.

x
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Siga no Twitter: Força-tarefa do GLOBO divulga as principais notIcias,

orientaçöes e dicas de prevencão da doença

No sábado, porém, Mandetta deu orientação diferente, ao reclamar de

competição entre União corn estados e prefeituras nas compras de equipamentos

de protecão individual. 0 ministro disse, na ocasião, que urn mesmo

equipamento chegou a ser "vendido duas, três vezes". Mandetta vinha

defendendo que so o ministério comprasse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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- Por que se segura mascaras, EPIs? Porque, se deixar aberto, começa uma

competição tao grande entre estados, rnunicIpios, empresas privadas. Todos

começam sistematicamente a predar urn ao outro. Corneça a haver aquela

sensação de que, se en não for mais ousado, se eu não for mais duro que o outro,

eu não consigo ter o o material - disse ele, no sábado.

Mortes: Dono da Prevent Senior chama ministro da Sañde de irresponsável por

criticas feitas aos hospitais da empresa

0 Ministério da Sañde afirmou, no entanto, que apenas a compra de

respiradores foi centralizada. E preciso ter autorização da pasta para adquirir os

equipamentos.

Em entrevista por telefone ao jornalista Jose' Luiz Datena para o Brasil Urgente,

da Band, o presidente reconheceu que ha urn problema na compra de

equipamentos medicos da China por conta da competição corn paIses mais ricos,

corno apontou Mandetta.

PUBLIC DADE



- E urn problema. Eu conversei ha 10 dias corn o presidente Xi Jinping [da

China], tratamos desse assunto, ele falou que estava a disposiçao. Ate a ligação

foi dele para mim, não foi minha pra ele -mas não tern nenhum problema se

fosse minha pra ele, não tern problema nenhurn. E, na medida do possIvel, eu

acredito que o governo chines vai distribuir algurna coisa para nos também,

acredito nessa possibilidade - declarou o presidente.

'(/. 
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Em seguida, ele deu como exemplo urn contato do Brasil corn a India para

adquirir insumos para a produção do reuquinol, medicamento a base da

hidroxicloroquina, e disse que talvez nesta quinta-feira urn avião decole de lá

para cá.

MAIS LIDAS NO GLOBO

1 Senado votará projeto que prevê suspensão de pagarnento de aluguel
Amanda Almeida

2 0 MP trabaihista permite corte de ate 70% nos sal a** 	e suspensão total do contrato
Marcello Corrêa, Manoel Ventura e Geralda Doca

3 '0 Brasil teve que parar', diz Trump ao comentar conversa corn Bolsonaro
0 Globo

40 Questionado sobre atitudes de Bolsonaro, Trump diz que estuda banir voos do Brasil
Paola de Orte, especial para 0 Globo

,Jo 
CoronavIrus: Brasil tern 6.836 casos confirmados e 241 mortee x
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Franca e EUA brigam por mascaras chñnesas
Franceses afirmam que, na China, vendedores de mascaras säo assediados por outros compradores ate mesmo nos

aeroportos.

Por France Presse

01/04/2020 18h19 Atualizado ha 20 horas
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Funcionârio frances em galpao, em 30 de maio de 2020— Foto: Thomas Paudeleux / Ecpad / AFP
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Uma autoridade regional da Franca disse nesta quarta-feira (1) que a competiço para obter mascaras fabricadas

na China é tamanha que os americanos as compram diretamente nas pistas dos aeroportos chirieses antes de

iniciarem sua viagem a Franca.

"Na pista, Os americanos oferecem dinheiro e pagam três ou quatro vezes o preco
dos pedidos que fizemos, temos que lutar", disse Jean Rottner, presidente da regiâo
francesa Grand Est, uma das mais afetadas pelo novo coronavIrus, em declaraçâo a
radio RTL.



VIDEOS: incubaçao, sintomas e mais perguntas e respostas

• BOATOS: 0 que é #FATO ou *FAKE sobre o coronavIrus

• VULNERAVEIS: veja quals grupos tern mais complicaçöes

• SINTOMAS: febre, tosse e dificudade derespirar, entenda em detaihes

Segundo ele, os aviöes partem em seguida rumo aos Estados Unidos e näo a Franca.

"E complicado, lutamos 24 horas por dia" para obter as mascaras, disse Rottner, explicando que criou uma unidade
especial em sua região para tratar a questäo.

Na terca-feira (31), Renaud Muselier, presidente de outra região francesa (Paca, sudeste), também reclamou das
práticas americanas.

Dois milhöes de mascaras cirürgicas chegararn na madrugada de quarta-feira da
China para a regiao de Grand Est, que está comprando material por conta própria,
além dos pedidos a nIvel nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLIODADE
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Diante das reclamacoes de escassez, o presidente frances Emmanuel Macron prometeu na terca-feira que a pals
terá "independência plena e total para fabricar mascaras em seu territOrio antes do final do ano.

CORONAVIRUS

VIDEOS: CoronavIrus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavIrus

Quanto tempo o novo coronavIrus vive em uma superfIcie ou no ar?

Mascaras servem para proteço contra o novo coronavirus?
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Covid-19: EUA pagam mais caro e ficamfrn
remessa de mascaras chinesas destinadas a
Franca
Oferta de pagamento em dinheiro vivo e de três a quatro vezes mais caro que o
preco original. E desta forma que mascaras encomendadas pela Franca são
adquiridas par americanos na pista de aeroportos chineses, momentos antes de
embarcar a seu destino.

PorRFI

02/04/2020 1 5h31 Atualizado ha urna hora

Urn membro da Embaixada da China verifica a chegada de urn carregamento de 55 toneladas de ajuda humanitária e
equiparnento medico enviado da China para a luta contra a propagaço do coronavirus, na Venezuela, em 28 de marco

Foto: Cristian Hernandez/AFP



Oferta de pagamento em dinheiro vivo e de três a quatro vezes mais caro que 0

preco original. E desta forma que mascaras encomendadas pela Franca são

adquiridas por americanos na pista de aeroportos chineses, momentos antes de
' acar a s e u destino.

4>,'

ep/1io e apenas mais urn na saga sobre a escassez de mascaras de proteçao

rn as grande potências. No desespero para lutar contra a epidemia, os

Estados Unidos parecem não hesitar em adotar práticas agressivas.

Uma autoridade regional francesa afirmou na quarta-feira (10) que a cornpeticao

para obter mascaras fabricadas na China é tamanha que os americanos as

compram diretamente nas pistas dos aeroportos chineses antes de iniciarem sua
viagem a Franca.

"Na pista, Os americanos oferecem dinheiro e pagam três ou quatro vezes o preco

dos pedidos que fizernos, temos que lutar", disse Jean Rottner, presidente da regiäo

francesa Grand Est, no leste do pals, uma das mais afetadas pelo novo coronavIrus,

em declaração a radio francesa RTL.

Segundo ele, os aviöes partem em seguida rumo aos Estados Unidos e não a Franca.

"E complicado, lutamos 24 horas por dia" para obter as mascaras, disse Rottner,

explicando que criou uma célula especial em sua região para tratar a questao.

Segundo ele, uma remessa do material adquirido pelos americanos seria distribuIda

a profissionais que trabaiham em casas de repouso para idosos da região.

Na terça-feira (31), Renaud Muselier, presidente da região francesa Provence-Alpes-

Côte d'Azur, no sudeste, também reclamou das práticas americanas e do desvio das

mercadorias corn a oferta de urn valor mais alto. "A major dificuldade é a entrega.

Diante deste problema, estamos aumentando a seguranca das rernessas para que

elas não sejam comprada por outros", reiterou.

Mudança na poDItica de prevençao

Depois de meses de recomendaçào aos cidadãos americanos para evitarem a uso

de mascaras cirürgicas, as Estados Unidos estäo mudando de estratégia, tomando



coma exemplo os vários palses asiáticos que conseguiram enfrentar o novo
coronavIrus corn práticas simples de prevencào.

Segundo pesquisas cientIficas, os assintomáticos são responsáveis par dois terços
das contaminaçöes. Washington começa a se dar conta que a barreira da
poderia ajudar a reduzir a propagação da Covid-1 9. 	 fi 10

arS —4n

A tdeia do uso generalizado das mascaras e apotada pelo presidente amerIc'pjE
Donald Trump, que aconselhou as pessoas a criarem suas próprias mascaras
improvisadas, caso não consigam obter o material medico.

"Se puderern, usem urn cachecol. Muitas pessoas tern cachecóis e isso seria algo
muito born", afirmou em seu pronunciamento de terca-feira (31) na Casa Branca.

"A ideia de urn uso muito mais amplo de mascaras em toda a cornunidade fora do
cIrculo dos profissionais da saüde está em discussão", disse a CNN, Anthony Fauci,
diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doencas Infecciosas dos Estados Unidos e
membro do grupo responsável pela crise do novo coronavIrus no pals.

Segundo ele, os profissionais da saüde são prioritários no recebimento de mascaras.
"Mas quando tivermos uma situação em que tenhamos mascaras suficientes,
acredito que essa recomendaçao poderá ser ampliada", ressaltou.

CORONAVIRUS
VIDEOS: CoronavIrus: perguntas e respostas
GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissào e letalidade
Veja a que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavIrus
Quanto tempo o novo coronavIrus vive em urna superfIcie ou no ar?
Mascaras servem para protecão contra a novo coronavlrus?
Como se prevenir do coronavIrus?
CoronavIrus, Covid-1 9, Sars-Cov-2 e mais: confira os termos da pandemia

China
Estados Unidos
Franca
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Argentina bloqueia mil respiradores comprados pelo
Ministérlo da SaUde

Respirador pulmonar para auxitiar doentes de covid-19, doença provocada pelo coronavIrus.
Irnagern: Stephane Mahe/ Reuters

ESTAOAO.rt

Mateus Vargas
04/04/2020 20h23

o governo da Argentina bloqueou a exportação de 1.000 respiradores

pulmonares comprados pelo Brasil para instalacao em leitos de UTI nos estados

para combate ao coronavIrus, disse neste sábado, 4, o secretário-executivo do

Ministério da SaUde, João Gabbardo.

I



"Argentina fez o que também fizemos (bloquear exportaçOes). Não é uma

crItica. Fechou porque ela val precisar", disse Gabbardo. Segundo o secretário,

uma empresa contratada pelo Brasil para trazer estes equipamentos agora

fornecedores.
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SaUde monitora SP e mais 4 estados por risco de 'descontrole' da epidemia

Ministério da SaUde alerta para golpe corn audio de Mandetta pedindo doacOes

L.L
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Brasil tern a 8a major taxa de letalidade de coronavIrus no mundo
r •J

L._

o Ministérlo da SaUde promete a instalaçao e o custeio de 2 mil leitos de UTI

nos Estados. Já foram enviados kits para montar 540. Cada unidade da

federaçao escoihe onde instalar esses leitos corn os produtos enviados pelo

governo federal.

Gabbardo lembrou que o Brasil também está controlando a exportaçao de

insumos usados contra a covid49, além de determinar que a produçao

nacional seja direcionada ao governo.

Segundo o sec retário, o governo contratou a produçao de 17 mil respiradores

corn a indCistria nacional. A expectativa é de que os produtos sejam entregues

em várias parcelas durante 90 dias.

Além destes, ha urn contrato de R$ 1,01 bilhão para corn pra de 15 mu

respiradores corn uma empresa de Macau, uma região administrativa da China

0



Gabbardo disse que os respiradores devem ser entregues de forma fracionada

daqui a 15 dias.

Os respiradores são essenclais para tratar casos graves da covid-19. 0 Brash

tern 65.411 respiradores nos hospitais pCiblicos e privados, dos quais 1;.Z72;>

estão em uso e o restante, parado.

DES
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A corrida global por equipamentos para a saCide tern feito o SUS perde"

contratos que estavam fechados para a compra destes produtos. Uma compra

de 600 respiradores para estados do Nordeste, assinada pela Bahia, está retida

nos EUA. 0 governo do Maranhão também perdeu contratos e afirma que, por

ora, desistiu de tentar trazer produtos da China, como revelou o jornal 0 Estado

de S. Paulo.
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Guerra' entre paIses por respiradores mecânicos e produção
nacional insuficiente são entrave para o combate ao
coronavIrus no Brash
Em quadros graves de Covid-1 9, equipamento é essencial para aumentar chances de sobrevivência do paciente.
Sem ele, falta de ar intensa pode levar a falência de órgäos.

Por Luiza Tenente, Gi --..
05/04/2020 11 h30 Atualizado ha 16 horas
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Ventiladores mecânkos são usados pare auxiliar pacientes coni insuftci6ncia respiratóna. - Foto: Rodrigo Sanches/Arte '31

Diante da pandemia do novo coronavIrus (Sars-CoV-2), a Brasil enfrenta grande dificuldade para aumentar o

nümero de ventiladores mecânhcos, equipamentos essencials para tratar as casos mais severos da doença Covid-

19. Esse entrave tern três causas principals:

I



a concorrência corn palses ricos, que aceitam pagar mais caro pelos equpamentos;

a baixa capacidade de produçao das empresas nacionais, frente a alta demanda;

e a complexidade da fabricacao dos aparethos.

Indüstrias nacionais e estrangeiras alegam que o nUmero de encomendas de respiradores mecânicos disparou

desde o inIcio da pandemia. 0 mundo inteiro quer comprá-los, 0 motivo é óbvio: o apareiho é decisivo para

garantir a sobrevivência de pacientes corn fa$ta dear intensa ('entenda ma/s abaixo.

Segundo o MinLstério da SaUde, ha 65.411 ventiladores mecânicos no Brasil, sendo que 46.663 estâo no Sistema

Unico de SaUde (SUS). Do total, 3.639 encontrarn-se em manutencao ou ainda não foram instalados.

Não é viável prever, corn exatido, de quantos apareihos o pals necessitará nas prOximas semanas - isso

dependerá do nümero de contaminacOes.

Mas a distribuiçäo dos respiradores é desigual: em 33% dos municipios, h6 no
rnáximo dez respiradores disponiv&s. Se o ritmo de infecçoes seguir a tendência de
palses como a Itália, näo haverá apareiho suficiente para todos os doentes graves.

CONTINUA. DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seguir, entenda quais são três principals obstáculos para aumentar a nürnero de ventiladores rnecânicos no

Brasil:

1 - Uma tguerra' entre Os palses
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EUA e China estho no centro da disputa mundial por respiradores

o Ministério da Saüde espera adquirir 17 mil respiradores para o Brash. Mas a pasta enfatiza que o principal
problema para comprar os aparelhos é a chamada "Iogica de mercado" - a concorrência corn paises mais ricos

dificulta a negociacäo.

Em coletiva de imprensa, o ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou, nesta quarta-
feira (1°), que não é possIvel assegurar sequer a entrega de 8 mu ventiladores quejá
foram comprados. De acordo corn ele, mesmo após a assinatura do contrato, existe
o risco de a fábrica receber uma oferta meihor e desistir de vender para o Brash.

Ao GI, o ministério explicou o que pode ocorrer:

0 Brasil procura urna fábrica internacional e oferece, em media, US$ 15 mil por respirador. Se o fornecedor
aceitar a oferta, o contrato é assinado.

Na negociacão, e estipulada uma multa a ser paga pela empresa, caso ela não forneca os apareihos dentro de
determinado prazo.

• Antes da entrega dos respiradores, outro pals cobre a oferta: oferece mais de que os US$ 15 mile ainda aceita
pagara multa.

0 resultado é que, mesmo após a assinatura do contrato, o Brasil não recebe os equipamentos. Precisa, entào,
buscar outra fábrhca.

Empresas corno a alemâ Drager näo estào conseguindo suprir a procura crescente pelos ventiladores - o nümero
de pedidos triplicou. "Na area de equipameritos hospitalares, estamos produzindo quase duas vezes mais do que o
habitual", afirma a marca.

Fernando Silveira Fhiho, presidente executivo da Associacao Brasileira da Indüstria de
Alta Tecnologia de Produtos para a Saüde (Abimed), diz que ha uma "demanda
mundial explosiva" pelos ventuladores mecânicos: "0 Brasil está concorrendo corn
todos os outros paIses para tentar comprar os mesmos equipamentos".

Segundo Silveira Filho, ha ainda:

as restriçöes nos voos internacionais, que dificultam o transporte de insurnos e de equipamentos e o
deslocarnento de técnicos especializados;

e as mudancas nas normas de exportação de cada governo.

De acordo corn o Global Trade Alert, ate esta sexta-feira (3), 76 palses haviarn tornado algurna decisão de limitar ou
proibir a exportaçâo de equipamentos de saide. India, China e Alemanha baixaram 130 deterrninacôes do tipo.

1
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de saüde - Foto: Prefeitura de Araraquara/Divu!gacào
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o nacional não cobre demanda

Segundo dados da consultoria Websetorial obtidos p&a Abimed, o Brasil importou 3.881 respiradores mecânicos
em 2019. A produção nacianal, ainda de acordo corn a associacào, é central izada em quatro fábricas principals.

o representante de exportaçoes de uma delas, que pede anonimato, afirma que a demanda par aparethos

aurnentou de forma significativa. Normalmente, a marca produz, em rnédia, cerca de 100 respiradores par mês.

"Hoje, se produzIssemos mil produtos por dia, os mil seriam vendidos. Fomos
procurados por mais de uma centena de paIses" diz o fundonário.

De acordo corn ele, o Ministério da Saüde enviou urn ofIcio que impede a fábrica de vender para outros

palses. Toda a producao deve se destinar a demanda interna. Dc fato, em marco, a pasta havia cornunicado que
vetaria a exportação de equipamentos essenclais para a atendimento de pacientes corn Covid-1 9.

Para tentar aumentar a producâo, a empresa contratou mais mao de obra e ampliou os horários de funcionamento.

A mesma iniciativa fol tomada pda Vent Logo, fábrica de ventiladores mecânicos de Vitória (ES). De menor porte,

corn cerca de 12 funcionários, a empresa está operando em três turnos, durante a semana inteira.

"Estamos fazendo uma parceria corn uma associacao importante do setor medico, para expandir nossa capacidade

produtiva", afirma Eduardo Val, representante da area comercial. "Darlamos a concessào da tecnologia para des,

para tentarmos chegar ao nümero de ventiladores necessários no Brasil. A indüstria nacional está se mobUizando."

Dos três tipos de apareiho que a Vent Logo, a que é mais requisitado atualmente é a de tecnologia avançada -

justamente aquele cujo processo de fabricaçâo é mais demorado. A demanda por ele triplicou, segundo Val. 0 preco

aproxirnado é de R$ 50 mu.

3- A produçâo do apareiho é complexa



Silveira Fliho, da Abimed, explica que a fabricacao de ventiladores mecânicos é complexa: dernanda testes de

seguranca e cuidados na instalacao.

o representante de uma das maiores fábricas no Brasil reforça que o processo de
producão não tern como ser tao rápido: "São muitas peps, algumas importadas.
Não dá para montar e pronto, como uma televisâo. Existe urn rigor, urna
necessidade de teste e de reteste. Está ligado a vida de uma pessoa. Para fazer

producâo em massa, é difIcil".

He explica que as compradores dos apareihos precisam estar habilitados para receber produtos tao delicados.

"Em geral, sào distribuidores que compram. Eles tern engenheiros que treinarn os hospitals e ensin\qip5"\
médica a usar as respiradores", afirma.

Como os ventiladores mecânicos funcionam?

Para explicar a funcionarnento de urn ventilador rnecânico, o primeiro passo é entender o mecanismo básico da
nossa respiração. De forma simples: ha uma troca de gases.

NOs respiramos o ar, cuja composiçäo e de 21% de oxigênio, e ele entra pelas vias superiores, ate chegar a urn tubo
chamado traquela. De Ia, segue para os pulmôes. Neles, ha pequenos saquinhos de ar, chamados de alvéolos,
chelos de vasos sangulneos bern fininhos, onde o oxigênio e absorvido e a gas carbônico, liberado. 0 sangue

oxigenado é, então, bornbeado para todos os órgäos.

Quando o paciente está corn insuficiência respiratória, a troca gasosa fica comprometida. Os müsculos

teritam acelerar o ritmo da respiracào, para conseguir garantir a entrada do oxigênio e a saIda do gas carbônico.

"Nas doenças respiratórias graves, o esforco muscular excessivo leva a fadiga. Ale'
que entra a importância da intervenção médica, para não sobrecarregar o coração",
afirma Paulo Cesar Bastos Vieira, coordenador da UTI da disciplina de pneumologia
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O aparelho chamado "ventilador mecânico" val exercer uma pressão para dentro de nossos pulmoes, para que a

troca gasosa se mantenha. "E coma encher uma bola de futebol. No corneco, é mais difIcil, precisamos fazer uma
forca inicial maior. Depois, corn menos esforco, dá para terminar de encher", exemplifica Vieira.

0 princIplo do apareiho e o mesmo da bola. "Regulamos o aparelho corn urna pressao inicial que venca a resistência
do tórax e das vias respiratórias. Depois, a ventilador deve exercer uma pressào menor, para nao correr a risco de
estourar o pulrnão do paciente. Se você distender demais o Orgão, a organismo libera substâncias inflarnatórias que
pioram a quadro."

O paciente é sedado, para não ficar desconfortável. 0 ventilador, em geral, é colocado na boca, e a tubo val ate a
traquela. Depois de alguns dias, o medico pode avaliar a necessidade de trocar pela traqueostornia (procedimento
cirUrgico no qual é feito urn pequeno buraco no pescoço do paciente, para que a conexâo corn a traqueia seja
direta).

Pelo ventilador, as profissionais de saüde podem escoiher a porcentagern de oxigênio no ar fornecido ao paciente -
Indices maiores que a atmosférico, de 21%. Quanto mais comprornetidos estiverern os alvéolos (aqueles saquinhos



de ar do pulmào), mats oxigênio será necessário.

"Quando a pessoa está sedada, o cérebro não manda que ela respire, está
'desligado'. Tudo vai depender do respirador. Controlamos a quantidade de oxigênio,
a frequência respiratória, a pressão", explica André Nathan, pneumologista do
Hospital Sfrio-Libanês. "Conforme o paciente for meihorando, poderá assumir
algumas funcoes. Ele puxa o ar, o ventilador percebe e so ajuda a exercer a pressao."

Os medicos devem seguir avaliando a pessoa e moriitorando prindpalmente o nIvel de oxigenacão do sangue (por

urn exarne chamado oximetria). Corn base nos resuttados, alteram os parâmetros do respirador.

E importante entender que o apareiho não é urn tratamento. Ele apenas poupa o organismo do esforço de

respirar, ate que o sistema imunológico reaja e combata o virus, no caso da Covid-1 9.

Por que Os respiradores são tao importantes para pacientes corn Covid-19?

Nos casos mais graves, o novo coronavIrus agride Os alvéolos pulmonares. "A
agressão vai inchar a membrana. Os vasos sangu Ineos vâo dilatar e ficar mais largos
e porosos. Corn isso, a troca de gases é prejudicada", explica Vieira.

Leonardo José Rolim Ferraz, medico intensivista e clInico-geral do Hospital lsraelita Albert Einstein (SP), afirrna que a

chamada "sIndrome de desconforto respiratório agudo" faz corn que o paciente nao receba a quantidade de

oxigênio que os tecidos necessitam.

A pessoa passará a sentir falta de ar - urna sensaçâo descrita corno "Se afogar no seco".

"E puxar o ar, tentar respirar, mas nâo parecer suficiente. Ern geral, a frequencia
respiratOria aumenta, dá para notar. 0 fôlego fica curto", explica Ferraz.

Sem oxigênio no corpo, haverá falência de órgaos. "0 organismo vai desligando: rim, coraçäo, cérebro", descreve

Nathan, do SIrio-Libanês.

Corn o respirador mecânico, o pulmào pode "repousar", já que o nIvel de oxigênio no sangue será controlado pelo

aparelho.
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Mandetta diz que vai comprar toda a produçao de mascaras de
fábrica da 3M no Brasil
Ministro da Saüde pedlu, ainda, que 'quem tiver mascara N95, doe para urn hospital'.

PorGi
07104/2020 17h58 Atuah7ado ha 11 horas
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Macaras do tipo N95 produzidas pea 3M nos Estados Jnidos 	 Foto: Reuters/Nicholas P1oi

o ministro da saüde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta terca-feira (7) que Ira comprartoda a producão de
mascaras feita no Brasil pela empresa 3M, uma das principals fabricantes do mundo.

"Hoje eu fiz urn callcom a empresa 3M. A gente vai adquirir a capacidade de produção total dessa fábrica aqui no
Brasil. A gente imagina que vai conseguir ter 1,5 milhäo ate 1,8 milhão de mascaras para o nosso mercado
confirmadas no mês de abril. Depois, no mês de malo e, depois, no mês dejunho. Quer dizer, a gente vai ter
abastecimento razoável", disse Mandetta.

I
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Mandetta diz que embaixador da China val ajudar a garantir envio de cornpras

0 ministro também pedlu aos cidadãos que tenham mascaras do tipo N95 em casa, que doem a hospitals:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

I "Nós continuamos corn dificuldade no mercado chines para garantir a compra [de
mascaras]. Esta mascara [N95] é para pessoas que trabaiham na area crItica no
hospital. Quern tiver em casa, por favor, vã ate uma unidade hospitalar e deixe Ia.
Usem em casa a de TNT."

0 anüncio ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar que poderia embargar toda a

producäo para o uso exclusivo do pals. Mesmo corn essa declaraçao de Mandetta sobre as mascaras, ate esta

segunda-feira (6), a 3M havia afirmado ao GI que ainda não tinha como informar se o Brasil seria afetado pela

ordem do presidente americano.

Sem exportacöes
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Trump aciorla lei de guerra para garantlr que a producäo de mascaras fique no pals

Na semana passada, Trump invocou a Lei de Produção de Defesa para obrigar a 3M a produzir e vender mascaras
N95 para os Estados Unidos na quantidade que o governo julgar necessárias. A lei, dos anos 1950, permite o
direcionamento da producão das empresas privadas e foi criada na época porque Os americanos temiam
problemas de abastecimento durante a Guerra da Coreia.

Trump pediu ainda que a 3M parasse de exportar o produto para o Canada e a America Latina.

A companhia respondeu que a medida teria imphcaçOes humanitárias signiflcativas e que poderia trazer retaliaçöes
de outros paIses.

Sem se sensjbilizar, no sábado (4) o presidente dos EUA voltou a defender a retencao de toda a producao em seu
pals: "Precisamos das mascaras. Nâo queremos outros consegwndo mascaras. E por isso que estamos
acionando várias vezes a Lei de Produçäo de Defesa. Você pode ate chamar de retaliacao porque é isso mesmo. E
uma retaliacào. Se as empresas nao derem o que precisamos para o nosso povo, nós seremos muito duros."

Em resposta a 3M afirmou que ampliou sua produçao e que está fabricando o major nümero possIvel de mascaras
N95 nas ültimas semanas e meses.

Em urn comunicado divulgado no domingo, a empresa disse que "A 3M continuará a
maximizar a quantidade de mascaras que podemos produzir para os heroicos
profissionais da saide nos EUA e no mundo, como fizernos desdejaneiro, quando a
crise global começou".

Nesta segunda (6) a 3M ainda anunciou que vai importar 166 milhöes de mascaras nos práximos 3 meses nos EUA,
principalmente de sua fábrica na China, para ajudar a corresponder a demanda do mercado americano.
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Casos e mortes do coronavirus no Brasil em 07 a abril de 2020 - Foto: Guilherme Pnhero/G1

CORONAVIRUS

Vi DEOS: CoronavIrus: perguntas C respostas
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Newsletter - Poiltica de privacidade

Em uma semana, o preço de respiradores fabricados na China vendidos

no Brasil subiu de 17 mil para 53 mil do" lares (R$276,8 mu), informa

Raquel Landim na CNN.

A concorréncia näo é so corn Estados Unidos e Europa, mas também

entre estados e municipios.
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Empresas brasileiras vêm se mobilizando para produzir o equipamento,
essencial na internação de pacientes graves corn a Covid-19, mas tambérn
faltarn válvulas, produzidas na China.

Lela também:
Mandetta vence uma bataiha.
Vëncerá a güerra?

(iy	 \q\

tl\s•

_..	 ANTERIOR]	 [PROXIMO 1
Você pode gostar	 Links patrocinados por taboola
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Covid- 19 encarece importacôes, e hospitais esperam ate 90 dias
por insumos
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Atual estoque de insumos e suficiente, mas o cenário pode mudar corn o aumento da demanda	 XI4/- WPA Pool/Getty Images
Do UOL, em Sao Paulo
23/03/2020 1 0h34

A pandemia do novo coronavirus (covid- 19) tomou a importação de insumos hospitalares

mais cara e demorada, corn alguns produtos levando ate 90 dias para chegar ao pals.

A reduco da atividade aérea e o grande rniimero de navios de cargas parados nos portos

tern atrasado o fornecimento de material e causa preocupacão na area, segundo relatos

coihidos junto a importadores, entidades hospitalares e ao Instituto Butantan, que produz

vacinas.

MATS SOBRE 0 CORONAV1RUS

Veja o nümero de casos oficiais no Brasil

I



Após 25 anos, Brasil não bate meta em nenhurna vacina do calendário em 2019

Minas Gerais estuda criar mil leitos para atender pacientes corn covid- 19

"Tern muitos voos cancelados, e estamos dependendo de urna so companhia. Ha aumento'

de ate 300% no custo para transporte e mesmo assim sem garantia de ernbarque no mesmo

dia", relata uma funcionária que trabaiha corn o fornecimento de insumos para indi'istrias

farmacêuticas. Ela pediu para nâo ser identificada.

Urn dos produtos travados são indicadores qulmicos e biológicos, usados para
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centro cirCirgicos.

0 cenário atual já causa preocupação a Associaçao Nacional de Hospitais Privados

(Anahp).

A entidade afirma que hospitais estão apreensivos pela subida de precos de medicamentos

e insumos, "além do longo prazo de recebimento, que gira em torno de 90 dias". A Anahp

também aconselhou a Agência Nacional de Transportes (ANTT) a não fechar as fronteiras

terrestres estaduais, para evitar "prejudicar o abastecirnento de insumos essenciais para o

atendimento da população" - a Agência manteve o transporte interestadual após reunião

na sexta-feira (20).

A chegada de insumos ao Brasil já vinha sendo impactada pela suspensão de voos da

Europa para os Estados Un:idos, medida tomada pelo presidente Donald Trump no ültimo

dia 12. Agora, o problema deve aumentar corn a proibicão de entrada de estrangeiros de

alguns palses por via aérea no Brasil. Fornecedores costumam despachar cargas menores

em aviôes cornerciais, mas, corn cada vez menos voos sobre o Atlântico, ha menos espaco

disponIvel.



Funcionário do Butantan proj eta gargalo

"Provavelmente vai acontecer urn gargalo nos Estados Unidos, por causa da escassez de

voos. E muitos dos navios de carga estão parados, então falta contêiner nos portos de

origem", diz urn funcionário do Instituto Butantan, o principal produtor de

imunobiológicos do Brasil.

Em suas palavras, o Instituto "por enquanto" recebe os insumos rnais importantesdiTtt

do prazo, mas o coronavirus comeca a ter consequências. "Ainda nada que seja urgente,

mas não estarnos tendo liberacão de novas cargas por parte dos fornecedores", diz.

De acordo corn o Sindicato da Indüstria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), neste

momento ha estoque suficiente de medicarnentos e matéria-prima, "mas corn a evolucão

da demanda, que tern sido crescente, este cenário pode rnudar".

Na aviação, a crise que nasceu corn o coronavIrus é considerada a mais grave da história.

Semana passada, o Governo Federal restringiu a chegada de estrangeiros em voos

internacionais. A dirninuição dos voos faz companhias aéreas estudarern urn corte drástico

de funcionários e oferecer afastamento não remunerado por três meses.

Jáo transporte marItimo vive meses dificeis desde que a China sofreu urna paralisacào

quase total por causa do coronavirus. Navios ficararn parados nos portos chineses por

semanas, o que abalou a cadeia de suprimentos no rnundo mteiro e causou escassez de

contêineres no Ocidente. Agora que a China está voltando a operar, o problema da

escassez pode se transformar no de acümulo, pois outros palses começarn a entrar em

quarentena e as operacôes nos portos de destino podem ser prejudicadas.

A reportagern procurou as maiores indüstrias farmacêuticas, mas so a Pfizer se

pronunciou sobre o assunto: garantiu ter urn "sistema sofisticado" e contar corn urn

"estoque de seguranca de seis a 12 meses de insurnos".

L.
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RESOLUcAO CONJUNTA ATRICON/ABRACOM/ AUDICON/ CNPTC/ IRB N o 1,

DE 27 DE MARO DE 2020

Dispöe sobre diretrizes e recomendaçôes
quanto as medidas que possam ser adotadas
pelos tribunais de contas, de modo uniforme
e colaborativo corn Os demais poderes, para
minirnizar Os efeitos internos e externos
decorrentes do coronavIrus (COVID-1 9).

A ASSOCIAcAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAlS DE CONTAS DO
BRASIL - ATRICON, a ASSOCIAçAO BRASILEIRA DOS TRIBUNAlS DE CONTAS
DOS MUNICIPIOS - ABRACOM, a ASSOCIAcAO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAlS DE CONTAS - AUDICON,
CONSELHO NACIONAL DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAlS DE CONTAS -
CNPTC e o INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB,

CONSIDERANDO que, nos terrnos do artigo 196 da Constituição
Federal de 1988, a saüde é direito de todos e clever do Estado, garantido mediante
poilticas sociais e econômicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário as ago-es e servicos para sua promocão,

proteçao e recuperaçäo;

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da SaUde, que declara Emergencia em Saüde Püblica de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus
(COVID-1 9);

CONSIDERANDO a Portaria n° 356, de 11 de marco de 2020, também
do Ministério da SaUde, que dispae sobre a regulamentacao e operacionalizacão do
disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para

Página I de 10
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d.'enfrentamento da emergéncia de saUde pUblica do importância internacional
decorrente do novo coronavIrus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a Organizaçäo Mundial de SaUde (OMS), em 11
de marco de 2020, declarou pandemia a infecçao causada pelo novo coronavIrus
(COVID-1 9);

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial da COVID-
19 como pandemia significa o risco potencial de a doenca infecciosa atingir a
populaçao de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificados como de transmissäo interna;

CONSIDERANDO o teor da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispôe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saüde püblica de
importância internacional decorrente do coronavIrus, responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestacao dos servicos
püblicos pelos tribunais de contas;

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informacao disponIveis
e a possibilidade de realizaçao das atividades em regime remoto;

CONSIDERANDO que incumbe aos tribunais de contas, no exerciclo do
controle externo da Adrninistracão PUblica, exercer a fiscalizacâo contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos dos art. 70, caput, e 71 da
Constituiçao Federal de 1988;

CONSIDERANDO quo entre as competências institucionais dos
tribunals de contas figura a expedicão de recornendaçoes para que sejam cumpridas
normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes do ordenamento
jurIdico brasileiro, de modo a evitar a configuracao do irregularidades, contribuindo
pedagogicamente para o aperfeiçoamento da gestão pUblica e pela qualidade dos
gastos e investirnentos püblicos;

CONSIDERANDO as atribuiçoes conferidas ao CNPTC, corn fulcro no
art. 20 do seu Regimento Interno, implementadas em harmonia corn a ATRICON, corn

Página2de 10
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o IRB e corn a ABRACOM, no sentido de desenvolver estudos sobre questöes que
possam ter repercussão ern mais de urn tribunal de contas, buscando a uniformizacão
de entendimento, respeitadas a autonomia e pecuDaridades locals;

CONSIDERANDO que o atual momento implica a importância de
priorizar a atuação cooperativa dos Orgaos de controle;

CONSIDERANDO a possibilidade, no atual momento, de surgirem
diversas proposiçôes de projetos de leis ou de emendas a Constituicão, a exemplo do
PL n° 791/2020, em que se estabelece urn procedirnento prévio de controle;

CONSIDERANDO as medidas gerais, inicialmente recomendadas aos
tribunals de contas pelo CNPTC no Oficlo-Circular n° 08/2020, de 17 de marco de
2020; e

CONSIDERANDO que na II Reunião Ordinária de 2020 do CNPTC, de

24 de marco de 2020, adaptada para o formato de videoconferência de modo a
atender as orientaçöes preventivas dos orgãos de saüde, ter sido demandada ao
CNPTC a elaboraçao destas diretrizes e recomendaçöes, considerando as
manifestaçöes dos presidentes das entidades, dos presidentes dos tribunals de contas
e de alguns conseiheiros presentes na reunião;

RESOLVEM:

CAPITULO I
RELAçOES COM JURISDICIONADOS, ORGAOS E SOCIEDADE EM GERAL

Art. 10 Recomenda-se a todos os tribunals de contas que atuem de forma
colaborativa em consonância corn o esforço coletivo, colocando-se a disposiçao dos
jurisdicionados e dos demais poderes, buscando o alinhamento de soluçoes conjuntas
e harmonicas, sobretudo corn as autoridades sanitárias, bern como estreitando a
interlocuçâo de forma a possibilitar açoes de parceria entre si.
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Art. 2° 0 desempenho dos papéis de fiscalizacão e controle deve ser
continuado, adotando-se a cautela, a coerêncja e a adequaçao ao contexto da crise,
preferencialmente de forma pedagOgica, corn a implementaçao, entre outras, das
seguintes med jdas:

I - evitar a implementa(;ao de açOes de controle no setor de saüde,
por se tratar de momento nao recomendável a realizacao de auditorias de major
complexidade, tendo por objet jvos:

a)minimizar o risco adicional a todos os envolvidos;

b)evitar a interpretacao equivocada de serem tais acoes obstáculos ao
desempenho do trabaiho dos profissionais de saUde;

II - promover e/ou participar de grupos técnicos de trabaiho remoto
envolvendo poderes, Orgáos e entjdades, püblicos e privados, para alinharnento de
estratégias na tomada de decisôes e busca de solucoes para Os problemas atuais e
vindouros de saüde püblica, econômicos, financeiros e socials, decorrentes da
pandemia, bern como para a garantia dos serviços essenciais a populacao, no âmbito
dos respectivos entes;

III - solicitar ao Poder Executivo que informe as providências que estão
sendo adotadas, as quais poderão, inclusive, ser objeto de discussão nas reuniöes
dos grupos técnicos de trabaiho para aperfeicoamento;

IV - contribuir corn sugestöes para auxiliar o poder pUblico na mitigacao
dos problemas sociais, como questoes alimentIcias e possIveis solucães, como, por
exemplo, a doacão de generos alimentIcios corn validade prOxima, cestas básicas e
outros, atentando para as regras atinentes ao perlodo eleitoral;

V - orientar Os seus jurisdicionados quanto a observância de
parâmetros legais extraordinários em face da declaracão de pandemia da COVID-19,
corno nos casos de contratacão temporária de pessoal, Iicitacöes, contratos
administrativos, observando o ordenamento jurIdico e evitando o cometimento de
irregularidades;

Página4de 10
website: cnptc.atricon.org.br / facebook: cnptc / twitter: cnptc / instagrani: cnptcoficial / youtube: CNPTC Oficial



N PTC
Conseiho	 iona de edent

•	 dos Thbunan de Contas

Associação BrasII&ra dos
Trbunais de Contas doe Municiplos

44
InstLtuto RuL Barbosa

0 	 ACoadc(onhedmenodosTribun,sde(ontas

VI - disponibilizar informaçOes e apoio técnico as acoes adotadas peto

poder püblico, sobretudo aos profissionais das areas de saUde, tecnologia da
informacão, contábil, juridica e engenharia, esta ültima em razäo de requisicoes de
novos hospitals, corn leitos e UTIs em curto espaco de tempo;

VII - recomendar atenção especial as proposicoes de alteraçOes
legislativas que venham modificar sobremaneira a atuacão dos tribunals de contas,
principalmente o Projeto de Lei n° 791/2020, uma vez que os senhores presidentes e
conselheiros mantêm permanente contato corn os legisladores de seus respectivos
Estados;

VIII - resguardar a devida competência fiscalizatOria de seus

respectivos Tribunals, por rneio das seguintes diretrizes:

a) fiscalizar contratacöes emergenciais que visam combater Os efeitos
do coronavIrus, exercendo, prioritariamente, o controle concomitante, tendo
seletividade e cuidadosa atençáo para casos que exijam atuação prévia de controle,
preservando, desta forma, a autonomia do gestor e a celeridade necessária a tais
contratacoes;

b) adequar o modelo fiscalizatOrio de forma coerente a situacão, e
exercê-lo a distância, na medida do possIvel, sobretudo para que sejam evitadas
situaçöes de desconformidade ou desvio de finalidade das acoes dos agentes
pUblicos na aquisicão de bens e servicos - Iicitacoes, dispensas e contratos, na
execuçao de despesas e na realizacao de receitas;

IX - orientar e incentivar os seus jurisdicionados, em apoio ao SEBRAE,
a adquirirem bens e serviços das micro e pequenas empresas;

X - adotar flexibilizaçao temporária na autuacão de processos de
apuração de responsabilidades em decorrência de possIveis atrasos dos
jurisdicionados e no cumprirnento de suas obrigacöes regulamentares;

XI - ponderar sobre a possibilidade de interpretaçáo das regras da Lei
n° 8666/1973, no tocante as dispensas e compras coletivas, em consonância corn o
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art 22 da LINDB, resguardados os principios gerais, em especial a razoabilidade e
proporcionalidade, corn o intuito de conferir seguranca aos gestores;

XII - prorrogar excepcionalmente os prazos para apresentaçao das
prestacöes de contas anuais de Governo e de Gestão dos órgãos e entidades
estaduais, relativas ao exercIcio de 2019;

XIII - suspender os prazos processuals em geral;

XIV - acompanhar, de forma concomftante, se os recursos destinados
ao pagarnento das dIvidas dos entes, suspenso em funcão da crise, para emergencial
destinacáo a saUde, estäo, efetivamente, cumprindo esta finalidade;

XV - acompanhar a execução de despesas voltadas a contencão da
calamidade püblica, como dispensas de licitaçao, compras diretas e outros;

XVI - orientar Os jurisdicionados no sentido de ampliar a transparência,
de modo a manter as informacoes disponIveis em seus portais, uma vez que as
realizacoes de despesas baseadas no decreto de calamidade pUblica, podem dar
ensejo a operacoes ileg(timas;

XVII — orientar os jurisdicionados para continuarem alimentando as
bases de dados dos tribunais de contas - Iicitacoes e contratos, despesas e receitas,
dentre outras, na periodicidade regrada;

XVIII — incentivar a publicacão dos atos excepcionais, para evitar
questionamentos futuros;

XIX - orientar os jurisdicionados, inclusive par meio de ato normativo
especIfico, sobre:

a)a possibilidade da adocao de medidas urgentes e temporárias para
viabilizar formas céleres de aquisicão de bens, serviços e insumos, tais coma a
irstituicão de convenios ou instrumentos similares entre entes federados;

b)o uso de mao de obra pUblica e equipamentos publicos em entidades
da area de saUde sem fins lucrativos;
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c) as contratacöes pUblicas e utilização de bens privados Ijärà a

construcão de hospitais;

XX - averiguar a possibilidade de renegociacão de contratos
terceirizados suspensos, visando a preservacão de empregos, ou de adocão de
medidas de flexibilizacão das cláusulas desses contratos;

XXI - ponderar sobre o impacto da implementacão de medidas de
enfrentamento da ernergência de saUde pUblica, e/ou das recomendacães expedidas,
na sustentabilidade financeira dos entes da federacao, tendo em vista a previsão de
reduçâo significativa da receita proveniente de impostos.

CAPITULO ii
ATuAcA0 NO AMBITO INTERNO

Art. 30 Recomenda-se aos Tribunais, no âmbito da sua gestão interna:

I - atender as determinacOes das autoridades constituldas, no sentido
de evitar aglomeraçoes, corn a restricão de atendimento presencial, a ser reservado

apenas a casos excepcionais;

II - a manutencão dos trabaihos em regime de acesso remoto para o
major nümero possIvel de servidores, adequando as sisternas para tal fim.

Paragrafo ünico. Para consecucao dos objetivos tratados nos incisos I e

II do caput deste artigo, os tribunais poderäo adotar med idas especificas, destacadas

as seguintes:

- atendimento aos jurisdicionados de forma ampla e eficiente, ainda
que de forma remota, buscando adicionar canais para facilitar a comunicaçâo direta
entre técnicos e gestores püblicos (governadores, prefeitos, secretários etc.), tais
como central de atendimento virtual (whatsapp business), reuniöes por

videoconferência, salas virtuais, entre outros;
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II - viabilizaçao de sessöes e reuniöes virtuais, por meio de
videoconferência ou de outros instrumentos tecnolOgicos similares, considerando a
urgência e necessidade de solucoes eficientes de tais instrumentos;

III - divulgacão ampla e periOdica de informacaes sobre a continuidade
da prestação dos serviços do órgão de forma remota, preferencialmente, contendo
relatôrios de produtividade do resultado do teletrabaiho;

IV - orientacao para que denüncias, representaçOes e peticoes relativas
a medidas cautelares sejam encaminhadas par melo eletrônico, dando celeridade as
providências cab iveis;

V - instituiçao de comissão interna para acompanhar o cumprimento das
açöes e proporcionar aos servidores condiçöes satisfatOrias para o desenvolvimento
do teletrabalho, buscando soluçOes para as problemáticas supervenientes;

VI - flexibilizaçao do periodo de entrada e salda nos tribunais em que ha
Iimitação do processo eletrônico e seja necessário o comparecimento dos servidores
para acesso aos processos fisicos, evitando ao mãximo a contato entre si;

VII - adocao de alternativas temporárias, como:

a) digitalizacao integral de autos de processos de menor complexidade
e pouco volume de pecas fIsicas;

b) estipulacao de cronograma para a tramitação fisica dos processos,
mitigando, assim, o acesso fisico simultâneo; e

VIII - implementacão de mecanismos que visem a preservacão da
remuneração de servidores, em consonância corn a legislacao de regencia.

Art. 40 Reiteram-se as recomendacoes inicialmente feitas pelo CNPTC
aos tribunais de contas, no OfIcio Circular CNPTC n° 08/ 2020, de 17 de marco de
2020.
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CAPITULO III
DIsPosIçOEs DE ORDEM GERAL

Art. 51 Recomenda-se, caso necessário, demandar o CNPTC, que se
encontra disponIvel de forma colaborativa aos tribunals para exercer as funçöes

dispostas nos inciso II e III, do art. 2 1 do seu Regimento Interno, em harmonia corn as

dernais entidades, quais sejam, propiciar a integracão dos tribunals de contas,
promovendo o intercâmbio de experiências tecnolOgicas, nos seguintes moldes:

I- facilitar a comunicacão para a troca de informaçöes entre as
tribunals de modo mais célere, corn o intuito de ampliar Os recursos tecnológicos,

tendo em vista a atual situacão estar implicando na execução dos trabaihos de forma

remota, praticamente na sua totalidade;
II- indicar, aos tribunais interessados, novas ferramentas como

alternativas para as necessidades apresentadas, pesquisando as já existentes no
sistema tribunals de contas, bern coma em outros Orgaos, visando a economicidade;

III- prestar apoio técnico aos tribunais de contas interessados, na

implantacão e durante o usa de novas ferramentas.

Art. 60 As entidades nacionais, em conjunto corn Os membros dos

tribunals de contas, par meio de estudos e acompanhamento, adotarão as medidas
cabIveis no que se refere as discussöes sabre questoes orçamentárias e financeiras
decorrentes da atual situação, que possam causar impacto na atuacão dos tribunals
de contas ou deles exijam atuacao especifica, buscando a preservacão das

rernuneracoes.

Art. 7° Finalmente, recomenda-se que os tribunals de contas alertem as
gestores, especialmente as chefes de executivo, no sentido que se avizinha uma
grande crise econOmica, de consequências duradouras, corn queda de receitas e
aurnento de demandas, para que priorizern os gastos e investimentos pUblicos,
qualificando-os e tendo em conta que o Poder PUblico será a grande indutor da
recuperacão econOmica e minimizador da crise social.
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Art. 81 Esta Resolucão entra em vigor na data de sua publicacao.

Atenciosamente,

a_/f

Conseiheiro Fábio Nogueira
Presidente ATRICON

Conseiheiro Thiers Vianna Montebello
Presidente da ABRACOM

Ministro Marcos Bemquer Costa
Presidente AUDICON

C ot^^^
Conseiheiro Joaquim Alves de Castro Neto

Presidente do CNPTC

(}73

Conselheiro Ivan Lelis Bonilha
Presidente do IRB
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PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

PARECER PGM n° 00 109/2020 	 -
Consulente: Comitê de Compras e Contrataçöes Especiais
Assunto: Aquisico Emergencial para enfrentarnento ao COVID-19 - Dispensa de Licitacào
n° 104/2020.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAçOEs E
CONTRATOS. DISPENSA. CORONAViRUS. ART. 4°, DA
LEI No 13.979 DE FEVEREIRO DE 2020. Aquisição de hens,
servicos e insurnos de saüde destinados ao enfrentamento da
emergéncia de saüde püblica de importãncia internacional
decorrente do coronavIrus. Legalidade.

Trata-se de análise de processo de contratacào emergencial n° 104/2020 para aquisiçào de
bens servicos e insumos para subsidiar o enfrentamento da emergência em sañde em
enfrentamento ao COVID-19, no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro rnilhöes e quinhentos
mil reais) a Saüde Brasil Comércio de Materiais Medicos Eireli-ME.

A previsao legislativa desta contratação decorre da necessidade de urn planejamento e
exeducão em caráter ernergencial, uma acào organizada e integrada ao possIvel evento de
contaminaçöes da populaçao corn o Covid-19.

Entào que, o procedimento normal para as compras püblicas nos moldes da Lei n° 8.666/93,
nao resguardaria o bern pi.Iblico protegido. Destacando que a urgência muitas vezes, ante a
escassez do produto, e a falta de urn dos insurnos ou materiais, pode, inclusive, acarretar a
inviabilidade do uso de urn conjunto de equiparnentos, levando a necessidade excepcional
de aquisicöes sem o regular processo licitatório.

O exIguo prazo para resposta a pandernia exigiram urna atuacão rápida que culminou na
presente contrataçào, corn fundamento em urna lei especial, Lei Federal n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020:

Art. 4° Fica dispensada a Iicitaçdo para aquisiçào de bens, serviços e insumos
de saide destinados ao enfrentamento da emergência de saüde püblica de
importôncia internacional decorrente do coronavfrus de que trata esta Lei.
§ VA dispensa de licita cáo a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saiide póblica de
importôncia internacional decorrente do coronavIrus.

Corn vistas a justificativa da ernergencialidade, a Lei n° 13.979/2020, o art. 4°-B dispôe que
nas aquisiçôes, obras e servicos destinados ao enfrentamento do emergencial em saüde
do COVID-19, presume-se justificada a caracterização da emergência e utilizaçäo do
procedimento do art. 4° e ss, da Lei n° 13.979/202
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Quanto a justificativa do preco, consubstancia-se que a mesma é urn dever iniposto ao
Administrador, que tern por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação,
conferindo por consequência, probidade e moralidade ao ajuste.

A justificativa de precos pode ocorrer por qualquer meio idôneo de comprovacão, de forma
a demonstrar que os preços praticados são de mercado. Podendo ocorrer por preços
püblicos, cotacão, ou em caso excepcional e ernergencial, por notas fiscais do fornecedor
em outros contratos ou vendas por ele celebrados, ou excepcionalrnente o registro da
ausência de parãmetro de precos e a necessidade do produto ou servico, tudo conforme
previsão do art. 4°-E, IV, da Lei no 13.979/2020, incluIdo pela Medida Provisória no 926, de
2020.

Restou consignada a impossibilidade de atender ao processo simplificado de registro de
preços, ante a inocorrência de tempo hábil para dernanda extraordinária nas unidades de
saüde do MunicIpio do Recife, inobstante tenha ocorrido a elaboração de cotação de precos,
bern assim, pesquisa a ata de registros de precos, para os quais fora alegado a
impossibilidade de atender de imediato ao quanfitativo solicitado e/ou preco registrado.

Verifica-se que, os autos contém relatório do procedirnento discorrendo sobre
tentativas de encontrar menor preço, em urn equilIbrio de preço e tempo de entrega,
sobretudo ante a necessidade irnediata dos produtos. Pelo que entendo como atendido
o requisito de justificativa de preços.

Por finalmente, deve todas as compras, obras e servicos serem disponibilizados no Portal de
Compras, de forma a atender ao que estabelece o art. 4°, §2°, da Lei no 13.979/2020.

Ante o exposto, opino pela legalidade da presente dispensa emergencial n o 104/2020.

1ptr mN. Rfi'g.9016-i
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Pernambuco cumpre meta

e	 uabre mais de m leitos
o estado chegou ontem a marca de 1.067 leitos em funcionamento, sendo 418 de UTI e 649 de enfermaria, exclusivos para o tratamento da

Covid-19. 0 anUncia da crlacao deles foi feito em 18 de marco, pelo governador Paulo Cãmara e pelo preteito do Recite, Geraldo Julio. Naquele
dia Pernambuco tinha apenas 22 csos confirmados da doença e nenhuma morte. Agora, 40 dias depois, são 5.358 casos e 450 mortes
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Pico é esperado para 	 Nümero de pacientes 	 Comércio quer transferir
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0 secretdnlo da Satbde do estado, André Longo. en do 	 Pernambuco tern 704 pessoas recuperadas da Covid49, 	 Comemoracbo aconteceria em 12 de jutho, e nba em 10

Recite, Jallson Correia. alertaram a populaçao amanter- 	 enquanto 0 total de mottos chega a 450. Em 24h for-am	 de msio, coma estd marcado. Propoota tenta contornar
seem lsolamento social, afirmando que os piores	 confirmados 288 curados. 0 aumento d reflexo da aceleracbo	 cendrlo destavorbvel as vendas, et7r virtude das medidas

nUmeros da pandemla devem ocorrer no undo de main. 	 nacurva de casos em meados do dia 10 deste més,	 de prevençbo contra 0 coronavirus.
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gentao estadual;

38 Hospital de Roterdncia
Good-19 (Boa Viagnm)

43 Hospital Universitsiria
Oswaldo Cruz

40 Agarnesno Magalhaes
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20 Otdvia de Freitas
35 ]mip
6 Hospital das Cbivicas/

UFPE
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7 Cesac Prado
10 San Marcos
5 Santa Joaaa
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20 Hospital de Reterêncrs

Covid-19 - Olirdo
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5 Neurncardin (Petralina)
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entdsi diotrsbucdos entre
os hospctais:

www.dlarlodepernambuco.com.br/vjdaurbana

Editor-. Gabriel Trignelro
Ed5tores-asslstentes:Jalison do Paz e Tqrna Passes
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dia  l8demarco,ogo-
vernador Paulo Cima-
re a prefeito do Reci-

fe, Geraldojuho, anunciaram
a criaçho do ml] bibs exclu-
sivos Para a atendimonto aos
cases da Covid-19, sendo 400
leitos do till e 600 de onfor-
maria. A marca prometida
foi atingida ontem, quando
1.067 leitos estavarn em fun-
cionarnento, condo 418 do to-
rapia intonsiva e 649 de onfor-
maria, eapalhados par todas
as rogiocs do estado. Em me-
dia. 10 novas vagas de tIll es-
tao senda abertas diariarnen-
teem Pernambuco.

Corn taxa do ocupacdo dos
leitos acirna de 90% diana-
monte, o secretário estadual
de Saüde, André Longo, enfa-
tizou quo a populaçao precisa
continuar cumprindo as mcdi-
dos do distanciarnento social
pars a sistema do saside nOn
entuarem colapso."Est'vamos
urn paean a frento da doonca
o ela nos alcancou. Temos nos
esforcado para abnir novas Va-
gas dianiansente, mas nOohd
sisterna no mundo quo supnr-
te caso as pessoas adaeçam ac,
mesmo tempo", afirmou.

Ontern, por exerrsplo, a es-
tado so tinha vagas nos hos-
pitais do ReferOncia Covid-19
Unidade Boa Viagem antigo
Alpha), Agamenon Magalhacs
o São Marcos, todos osses no
Recife, além no Neurocardlo,
em Petrolina. I urn ceniirio
muito dinOmico, quo muda a
cada hora o, As vezes, ens me-
nos tempo. 0 nosso trabaiho
na gestao 0 aumentar os ]ei-
tos, mas precisarnos tansbCm
quo a populaçOo fique em Ca-
sa", roforcou.

JA  secretOrio de Saside do
Recife, Jailson Correia, afir-
rnau quo o compromisso de
abrir os mil beitos foi atingi-
do, mas ratificou que Os esfor-
ços em conjunto da Profeitura

ALUISIO MOREIRA ISEI
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Hospital reativado em Boa Viagem fol uma das unidades estruturadas para receber as vitimas da pandemla

Pernambuco supera
meta de novos leitos
Em 40 dias, foram abertasl.067 vagas no estadopara tratamento depacientes do novo coronavirus

do Recife edogovernodoesta- so enquadram come, Sindro- nhaodeocorrOnciasdepacion- do Santo Antlo (1). Carpina
do estho voltados Para ofortar me Respiratória Aguda Grave tea de nutros estados e paises. (1), Cabo de Santo Agostinho
ainda mais vagas, de acordo (Srag), quando os pacientes fo- ,	(1), Venturosa (1), ChO do Ate-
corn a necossidade dos cases. ram intornados e/ou tivorarn OBITOS gnu (1), Bonito (1), Aracoiaba

Dos 732 leitos irnpbantadoa quadros mais graves, alOrn de Tambérn foram confirrnadoa (1), Ribeirdo (1), Aliança (1)
pela adrninistracao ostaduat outros 257 cases loves. Agora, laboratonialmento 35 óbitos, Camaragibe (3).
(seal contar as parcerias corn o estado totaliza 5.358 casos tntalizando 450 mortos no es- As pessons quo nsorreram ci-
profoituras) Para paciontes confirmados, condo 3.688 ca- tado. As mortos confsrrnadas nharn ontre 200 97anos. Os
corn sindrome aguda respira- SOS graves e 1.670 cases eves. no nova bolelim opidensiolO' óbitos acontecorarn entre as
tOriagravo no estado tOrn ocu- Dos cases graves, 1.684 05000 gico foram do 20 honsens e dias 16026 dcate mOs. Dos 35
pacSo de 91%. Havia 96% de em isolamento domiciliar, 190 15 rnulhores. Os óbitos forum pacientos quo morrorarn, 25
ocupacho nos toitus do UT] e em UTIs 0660cm beitos do on- do pessoas residontcs do 15 tinham doonca preexistence
86% nas vagas do enfermaria. fermania.As ocorr600ias estho municipsos pernambucanos: confirmada. Os dernais cases

Ontem, Pernambuco confir- distnibuidas per ltlmunicipios Recife (13), Jaboatao dos Gua- ainda estOo em invcstigaçho
moo 460 novas cases da Co- pernambucanos, aiémdoarqui- rarapes (4), Olinda (3), Paulis- pelos rnunicipios onde cis pa-
vid-19, sendo 203 cases quo pOlago do Fernando do Nnro- ta (t), Agua Preta (2), VitOria cientes residuum.

Mais pacientes recuperados que casos fatais
O nsimoro do paciontes rocu-

perados em Pernambuco au-
nsentou quase 70% em 24 ho-
ras. Dc acordo corn a Secrera-
cia Estadual do Sadde, 704 pea-
Sam eram corssideradas curs-
das ontem. No batanço opido-
miolOgicn anterior, eram 416,
ou Seja, 288 confirmacoes de
cura 000rreram entre domin-
go e ontem. 0 secretOrio An-
drC Longo nessaltou quo ada-
do n0o reduz a necessidade do
isolamento social edisse quo as
prirneiros 15 dias de main ten-
dorn a sor "durissimos".

O salto nos pacientea coca-
dos, segundo o secrotOrio, 0
reflexo da aceleracOo na cur-

vs do cases ons rneadns do dia
10 do abnil. Passados 17 dias
do grando aumonto nos cases
confirmados, percebe-se, ago-
ra, a crescimento do curados.

Pars set considenada curado,
o prociso comptetar a cicto do
14 dias da doenca, mais trés
dias sem sineomas. Casa o pa-
ciento precise it Para a UT!
tenha complicacOes, mesmo
compbetando 14 dias, sO send
considerado recuperado quasi.
do todas as carnp]icacOes fo-
rem nesotvidas.

HO 17 dias, ou soja, quando
puree dos pacientes agora con-
siderados curados recebiam os
diagnOslicos, Pernambuco to-

tatizava 684 cases confirmados
do doença. "Este fol a Segun-
do dia quo o nOmero do recu-
poradas superoxs n do Obitas.
Esperarnos quo isso seja urna
constante a partir do agora",

Secretdrlo de Saside
alertou que maio tende
a ser urn mds dii lcD,
corn pico de casos
em Pernambuco

aflrrnou André tango.
0 dada, no entanto, nOcs sig-

nifcca quo a isolamento deva
5cr rolaxado. 0 nsimero do co-
cos poderia estan duplicando a

cada trés dias scm as medidas
de distanciamenlo. Hoje, esse
nsinsero dobra a cads sois, sole
dim. Poderia son meihor, estar
dobrando a cada 15 diaa, sees-
tivOssomos exercenda urn iso-
lamento maiar", disse Longo.

Case as medudas do distan-
ciarnento sejarn flexibilizadas,
o siseema pade ontrar em ca-
lapso. 'Maio send urn mOs silO-
ci]. A curva tondo a chegar ao
pico em rnaio, entOo 0 funda-
mental quo a populacOo con-
tinue em casa e cumprindo
corn as medidas do higieni-
aacOo 0 otiquotu respiratOria",
pontunu a secretOrio do Sad-
de do Rocifo,Jailsan Correia.

RESPIRADORES
Apsis Pernambuco necober as
13 pnirnoiros dos 35 respirado-
res apreendidos pobajustica, a
estado doterminou a disenibui-
cOo pans a Hospital Dam Hel-
der COrnara (Cabo), Matorni-
dade Britos de Albuquerque
(Otinda) o Upae (Garanhuns).

As msiquinas deverians Ion
side, eatreguos em 20 do mar-
;o, segundo a Secretaria Esta-
duat dc Saside, mas a empress
a qua] forum compradas ale-
gou 0000ncOo polo govorno fe-
deral, quo negou a infonina-
cOo. Os oquipamentos foram
liboradas após decisOo dujus-
tica de Pernambuco.

55 Hospital de ReterOr,cla
Onvid-19 (Boa Viagem)

131 Hospita l Univers tOrio
Oswaldn Cruz

09 lriOcio do SO ]Salgunlra)
10 URGE Garanhurcs
10 L5PAE Petrolina
23 imip
10 Hospital Duos Malay

(Petroluna)
13 Hospam (Serra Talhada)
10 Cesac Prado
08 Rui do Barns Correia
10 Bern Moura (Garanhuns)
20 Hospital do ReterOricia

Covid-iS (Olinda)
16 Born Holder camaro

(Cabo do Santo
Agnslinhn)

25 Mestre Vitalino
(Caruara)

15 Regional do Palmares
10 Armivdn Maara

(Moreno)
05 Cçsac Paalistu
04 Ensilia Camaro

(Atogadns da Ingazeira)

Estantos adcjuirindo
mais testes e
equiparnentos e
esperamos chegar
a marca de ml)
testes por die'
Andi'd Longo,
secretarie Rsiaduai deseUde

Dez profissionais de saüde entre as vitimas
Dee profsssianais de sacide 	 Cons rebacao h testagorn dos nambuco abniu dais centnos sic Sabgadinhn, em Otinda.	 TESTES

marrerum coma ovid-19 em profissionais do sacide corn testagern Para poofissionais do Familiares cam as quais as Aa todo, coissidorando todos
Pernambuco. 0 dada foi apre- sintnmas de gripe, ate agora, sacide e da seguranca. Os pos- profissionais tenham contato os pacientes e nOo sO penfis-
sentado polo aecretsiria esta- 1.524 cases forum confirms- tos funcionarn diuriamente, domiciliar o ostojam aprosea- ainnais do saside, Ponnumbu-
dual do Saside, André Longo, dose 1.034 doacantados. Os tes- inclusive aos sdbados a domin- tando sinlomus do gripe tans- co jci fez 11.264 testes, sendo
em colotiva do impronsa na tos abrangern profissionais do gas, das 8h Os 17h, no Contra bOrn podorOo sor tostados. 0 523 nas siltirnas 24 horas. Do
tarde do ontem. Os Obitos no- unidados do sacide pc]blicus e do FormuçOo dos Senvudores e secretOrio estadual do Saside total, 7,666 foram unatisados
gistrados forum do quatro en- pnivadas. Dc acordo corn An- Empregados Psiblicas do Esta- dissc quo outrus catogorias do no Laceas-PE, 1.657 em tabora-
fermoinos,dois tCcnicos do en- dnO Longo, nspnaflssionausnao do de Pernambuco (Cofospo), servicos essenciais devem son tOnios pnivudos. 1.390 no Ce-
formagem, urn auxctiar do en- necossariamento atuavam em bairra do Boa Vista, Area con- inctuidas postoriormento. 'To- nornika DiagnOsticos e 551 no
fonmagom, urn tOcnicn do labo- unidades quo recebem pacien- Oral do Recife, o no Contra do mos recebsdo pedidos do sindi- Institute Aggou Magalhaea.
ratOnso, um dentcsta o urn con- tes cam coronuvirus.	 Convoncoos do Pernambuco catos. Uma das Areas Ca dojar- A capacidade atual do oatado
dutor do ambulOncia. 	 NosObado, o govenno do Per- (Cecon-PE), no Complexo do nalistas, par oxemplo." 	 são 2,5 roil testes pon semana.

pp....... .................................................--
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160 leiftos
montados
em 20 dias
Recite entrega 04° hospital de campanha A
major unidade do saüde erguida em tempo
recordepara atenderpacientes da Covid-19
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Hospital dlspöe do respiradores pulmonares, rauo-x digital portdtil e monitores de slnais vitals, entre outro5 ltens
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Prefeitura do Recife
entregau no sexta-fei-
ra a obra do quarto

hospital de campanha muni-
cipal, que 6 major que a Hospi-
tal da Mulherdo Recife (HMR)
en primeiro hospital de gran-
de Porte construido pelo mu-
nicipso corn 150 leitos em sua
estrutura original, antes da
pandemia. 0 novo Hospital
Pravisório Recife I dispoe de
100 leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTIs) e ou-
trot 60 de enferinaria moo-
tados em 20
dias. Aunida-

-	 - O Hospital l
de esta beau-
zada na Rua Recite 1 eat4

da Aurora, na Rua da

1.675, Santo bairrodeSs
Amaro, area dreacentra
central da ci-
dade e disphe
da major capacidade de aten-
dimentojá instalada pela get-
tOo municipal. 0 prefeito Ge-
raldoJulio entregou a obra ao
Hospital do COncer, que serd
responsOvel por gerenriar a
unidade, assim conan já ad-
ministra 0 HMR.

"Salvar vidas d 0 mais im-
portante no enfrentamento
aos desafios dessa pandemia.
Essa unidade foi resultado de
urn esfnrcn de multa genIe do-
dicada que estO empreenden-
do todos dos esforcos para sal-
var vidas. Estee o quarto hos-
pital de campanha entregue
Para cuidado exclusivo de pa-
cienles corn o coronavirus', re-
latent a prefeito.

0 Hospital do COncer, que
assinou contrato cam a Pre-

feitura no dltimo dia 30, tern
des dias pars iniciar a opera-
cOo e receber as primeiros pa-
cientes. Corn rnais de 3 mil rn2
de Orea construida, o hospital
provisório está inserido no Pla-
no Municipal de Contingencia
Covid-19. A prcvisOo do pla-
floe chegar a 531 leitos, sen-
do 154 de UTI. Dos sete hospi-
lais de carnpanha, trhs JO es-
tOo em funcionamentonas pa-
liclinicas Arnaury Coutinho,
na Carnpina do Barreto, Bar-
ens Limo, ern CassAinarela, e

Arnaldo Mar-

isono	
qucs, no Ibu-
Ta. Alem des-

callzado	
ses, estho fun-

015,110	 cionando 65
o Amaro,	 leitos no b-los-
a capital	 pital do Mu-

Iher, sendo 31
de UT!. No to-

tal, 186 leitos jO estOo dispo-
niveis pars a pnpnlacoo.

A Secretaria de SaOde (Se-
sau) do Recife eslrutsirnu 0
novo Hospital Provisório Re-
cife 1 em urn prCdio adaptado
Para funcionar coma unida-
de do saOde no ns.irnero 1.675
da Rua da Aurora. No local,
serio atendidos apenas as pa-
cientes encaminhados pela
Central de RegulacOn. A uni-
dade seth equipada corn res-
piradores pulmonares, rsio-x
digital portOtil, comas hospi-
talares, rnonitores de sinais
vitals, desfibriladores cardia-
cos, entre outros itens. 0 hos-
pital tambCrn tern urns Ores
segurs para que as profissia-
nais colaqucm e tirem as Equi-
parnentos de PrntecOo bndivi-

dual (EPIs), alEm de dormitO-
rio e refeitdrio pars a equips.

Nesta sernana, tarnbdrn foi
anunciada a cornpra de mais
do des mil equiparnentos mO-
dico-hospitalares para no hos-
pitais de campanha ea aqui-
siçOo de urn milhbo de itens
de EPIs pars protecOo dos tra-
balhadores da reds munici-
pal. Nests somana, o prefei-
to lambOm anunciou que 658

profissionais estbo refnrcando
a reds pars enfrentamento
pandemia.

MATERNIDADE
Fechada desde 2018,a Mater-
nidade Brites de Albuquer-
que, em Olinda, foi reaberta
Na sexta-feira na Cidade Ta-
bajara. A maternidade seth
usada pelo governo de Per-
nambuco camo retaguarda

pars servir consa apoin das
unidades que scrAo ceotro
de refertncia do tratamenlo
do nova coronavirus. A prOs-
cipio, estlo disponiveis 20 lei-
tas, sendo 10 de Ull e aolras
10 de enfermaria cornum. A
previsbo 0 chegar a 120 Va-
gas, sendo 10 de UTI.

AbOm da rnaternidade, a pa-
deresladual trabalha iso cstru-
turacAo do Hospital Nossa Se-

'Essa uniçlade [00

resultado do urn
es[orco de muita
gente dedicada para
salvar vidas'

Gei'aido,JulIo,
prefello do Recite

Unldade val ser genda
pelo Hospital do Cancer

nhoradas Graças (Alfa), bocali-
zado em Boa Viagem, Zona Sub
do Recife. Scm atividade des-
de 2018, a unidade foi requi-
sitada administrativamenle
pebo poder esladual e ira see-
vir come centro de referOncia,
corn operacba eltclusiva pars
pacientes cons a covid-19. Mn-
da neste mOs de Obril, 0 hospi-
tal deve set aberto, cam 230
leitos, seodo 100 de UT!.

BOLETIM

Capital concentra 60% dos casos da Covid-19 no estado
684Covid-19 em Pernambuco

Evoluçodo nUmero de cssosdftsde
adetecço do pilm&ro6bfto
Poelasasis- PEatö 5010400W

o CONFIBMADOS

O RECUPERABOS

• OBITOS

68
16	 57

T21

sonic

Pernambuco regislrnu urns
nova disparada de cases con-
firmados do nova coronsvirus.
Na sexta-feirs, a Secretaria Es-
tadual de Saside (SES) atestou
129 novas ocorrOncias. Ago-
ra, o estado estO corn 684 in-
feccoes, ante 555 registrsdos
Os quinta, 0 que represents
uma subida de 23%.A SES tam-
bOrn con firmou msis 9 mortes
em decorrOncia da Covid-19,
a dnença causada pelo virus.

Dentre as novos dbitos, co-
lOn duos mulheres e sets ho-
mens, corn idades entre 38 e
87 snot. As marteN acontece-
ram entre 6e9 de abril, mas
somente na sexta-feira o ests-
do recebeu a cnnfirmacOo de
quc foram causadas pelo no-
va coronavirus.

Corn 0 reforco no testagern,
Pernambuco estO sums ten-
dlncia crescents de confirms-
can de casos desde 2 de abril,
quando chegou a macca de
106 casos confirrnsdos. De 19
Para cO, a indicc rnsis que tn-
plicou, crescendo 545%.

Dc acordo corn bolecirn di-
vialgado peba Secretaria Esta-

dual de SsOde, Recife abriga
60% dos cases de coronavirus
no estado. Das nave rnortes
confirmadas, cinco foram na
capital que, old eistOo, possui
413 resubtados positives para
a doenca.

Dos 684 coons confirmados,
359 estOo em isnlaoaenta do-
miciliar e216 internados (31
ens UTI/UCI e 185 em leito de
isolamento). Os casos confir-
mados estOo distribuidos per
39 municipios e no arquipdla-
do de Fernando de Noronha.

DECRETO
Eslado liberou 0 funcionamen-
to de lojas e quiosques dos Ter-
minais Integrados da Regibo
Metrnpnbitana do Recife stra-
vOs de uma partariapublics-
dana edicao de sexta-feira do
Didrio Oficial de Pernambuco.
A decisbo inclui as lsnrhone-
teN dos TIs, mao cons algumas
restricOes Para evitar sgbome-
raçUes coma o distanciamen-
to neccssOrio de. ao menos,
urn metro entrees clientes,
o acendimento de on rnOximo
10 par vez.

ICenarto

684
casos cod irmados no estado

129
noons cmos em 24h

9
rosaries em 24h corn jdades de
38 a 87 arias
2 molheres
7 harness

65
morOns totairzadaa no nstado

pacientes em isolapiento
donilciliar

216
pacientes hospital Zados

31
ern UTI

185

em leito do isolarrento

i9 municipios aletados
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NOVO CORONAVKWS Unldade SO vai oferocei, incialmente, 30 dos 200 leitos previstos

Rio inaugura primeiro
PjJ1T1Th	 ______

hospital de campanh? L-t!.:.___
delotacdesefilauporque coosi- 	 Ossionais. unto contrataçao 	 -	

.	 -
desarn resesnon lhcnicos dun usA- 	 de psoflonionats e apolo, htgie-

R

10 DR JANEIRO - Corn 	 dades, para possoas a interna- 	 /	 _	 .	 see segurança, ultrapasnarnos - ..	 .

J,( urn cenário a do colap- dos quo podern piorar. Na prIti- 	 v agas averteD	 geração do mn ornpregos, din- 	 -	 2
so par c/usa do corona-	 Ca, pacientos tens onperado so 	 -.	 so ern flora o diretor do hospi-

vinunacidadedoRiodelaneiro	 rare ale dies pot IranslerRncian	 pelo go-er	 110	 al de carnpanha, Werner
qonitoo onIons os-u ptirns'iro has- 	 no SUS.	 .	 Scheinpflug.	 on _as .

pilaldocanrpanha,inaugurado	 Nasestta,ogovernoflurninen- suprirao nem 5io	 0 hospital tie companha do
polo governs Wilson Wituel	 Sn adrnitiu que o Innico hospital 	 Preloitura do Rio, no Riocerlro,
(PSCI, A urridade no Leblorn, na da red	

,
e entoduol que aindu oAo 	 C aernmn_ Cr uC	 na Burro da Tijuca, love ruas CONTAGIO Rio 6  segundo Eslatlo corn rnals 5%eclodos do Pals

Zona Sul carioca, pottirn, nd vai	 eVA cheio en Oosptal Regional 	 .	 obras cuoclusdan no tillirno do-
olerecer pot enquantu qa dos 	 Zticta Ams, em Volta Redonda,	 Capital	 sningo (sq), mannA deve come-
ass mIss previstos, sends as de 	 a rh3o da capital --corn 6% de 	 car a funcisnar e receber pact en-
eolormuria etude 1(11. 	 ocupacão na es(errnaria e 199	 ten tom Covid-t9 vu ptdtdma

Ecnas oogas ainda tao supri-	 na 011 traquela data,	 do Leblotr ioi aotecipodo em 	 sex/a ( t fl). Isro punque oittda
r3ooem 5% do detoaodada to- 	 Sagas nO sOs aloettan non so- umu somuoa chante da demai- 	 sOs ha equtpamootus e loncio-
pitol, quo old a Allirna seota-Iei- 	 Iros locus quando algadrn rare- 	 da crescente -u Ri regisl500	 manias noficieolrs para operas
ra acurnolava orna Ida tie 220 	 ha- alto us more. llnvia as solo 	 6.202 casos e 570 obilos conOr-	 on got letlosprevisttss.
pensoar corn sunpetla so confir- 773 pessuss corn 505petta tots msdon pot coronanlms aIR esta 	 A RtoSadde, empress morstct- 	 UMBRA DEAL	 E N NO
macb Ia doença aguordsndo 	 confirrnaçdo do virnss interns- 	 neolo,alrdrope-iasdeSPomnd-	 pal respunsavel polo gnsrlo do 	 -
paso serern transfestdas paso lei- 	 das so c/dade no redo pAblica	 meson abnoluton.	 local, esta uferecendo 2.000 no-	 C) SlfldmC010 Ba lndnbstrl do AcCRue edo At000t
to sdecsidadss intensnvus no re- no All/sea sofia, sends 261 em	 0 hospital letS lornograla di- gas tenrporarias a peofinsionais 	 no Estado do Pernambuco - SINOAUCAR
de pOhltco, segundo dados do	 OTt.	 grtal, radiologia. aparelhes do 	 da sadde, sends 163 paso rnedi- 	 cnsnsanroa corn pause, an fIocimenrtu do sou
SecsetanaRssadualdeSande.	 0 hospital de campasha do ullrasooes e enucardiograma e con, denIm de urn psacesss do 	 abode eat-deetocbr. RICARDO 8RENNANO,

Sao pactentes que cot/u ape- Loblus, ao ]ado de urn hatalhbs IaboralArsude patologia din-ca. cutslrolacbs Paso 0 combate a	 ustseddo no dia 24 do nor-sante, noVa S/dade donan eslabsltaadns, em condtçoes 	 do Pulrcna Mrlttar, e a pnmenra 	 For construsdo e noon operado 	 epsdemta que soma 5.000 00-
sn	 Nec/Ic/ptadrquadas, muitas oozes sem das don anidades lernpoeaoos pela Rode OUr, turn rocorson gas. Dante do siruaçau dedesen- 	 -
isslamento o acenso a enamor 	 qae o ontads eoi aStir do Ionno 	 lamb/rn do Rsadesco Soguros, 	 pero,o premests Marcelo Cetvella
or rn'spirodtoen, e atendidrus	 gradativa em mob (sornatrdo 	 lnjas Am-tAunts, tnntitulo Bra- 	 (Ropubltcanes) agora colA con- 	 Due He. RICARDO ornscanse no Paz 4* O pus e
POT proflssionais que reali/izarn	 i.oio leites de enfennaria 0990 	 sileirs do PetrOles, Gas e Bns-	 versasdo corn preleslas tie vu- 	 qae Into is saa familna, reptesentude polo
oquiparnentos de proteçAo do- do UTI(. A prdxima a nor inaugu- cornbustioein (tBP( o Roarco So- 	 Iran crdades e old governudores	 Booboos Ge'açon Maria MorrIS/ru Beennuntil, raceha
mu mbscaran e macacarn.	 soda dever) set ado mISt/u do 	 Ira. 0 valor tulsA é do OS sa rot- 	 do Rotator meson trnpadl/doO 	 tao santiniuntog So main pi-of unIts Oolidarindade

As iacas do ocopaçbo do loi- 	 MaracanS (Zuno Sorb), ass prO	 Ibdos,	 paso boar mOdicos so Rio, cur- 	 dasqueles eguebozern an slNoAcbOcAm.
los quo u/rn sosrdo dinolgadus 	 meiros dias do prOxirno rn/s. 	 Metodo don profinnionain do	 leando saa estadia cm huldno.
polo prefeiluro e pelo Rslado do	 lniciolrncnle, todss estanarn	 naAde que utuasAs no hospital	 Tambdm publtcos nests sorno-
Rio, aempre obanno do snoW, 	 peenialon poro uSd1, man drpoin 	 s5o da Bede SOn, moo tam-	 no urn edttol para conoatar mil
n90 relletern a reolidade anal	 foram pontergodos pare mois. 0 	 rEm esrornos consrorundo pro- 	 leitsa do UT! so redo prisada.

I "Tantos Ricardo"
nUgusr boa-oscars, nsalhcsc, tantbirsr, na500saa pco,scvo. 0nsss-s tx/sec-ni morton. Pntran'
Ricoedo tosses rnnites. ROSS ovisie stInt Hoarser Rrcara/n, Fnintvnrn tntia,shtvors Da,nrgsov
Akactoo USa routes ISa nuriadsnu quo, Isneson, 050 robots asnn Si stsortslnsu.

Au vsoer, vsnrrsregvnrs, mrs Ins vnen elin'eeRnno-se Baagaraen-oaun'rrnsnn ensue si Mass
aesnsprss on osrnsaplemessnanr e esosapubsru--so. Sul assorts rnbsr a hannnsogeee/dado. It alanfi -
bnereor,genoinlade

drsenshissa eaeqrr/ceso an recoIn, tempo 0 eogomlseiee it rnersae ae ohms
n.naacr/mitansneatossle C oofoeiun)sduro ssuusvdlugn no mOurnS sinoorde allsos. It
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28/04/2020	 Governo vai instalar hospital de campanha para pacientes corn Covid-19 em São Luis I Maranhão I GI

gobocom gi ge gshow videos

rv AN HAO

Governo vai instalar hospital de campanha
para pacientes corn Covid-19 ern São Luis
Hospital será instalado em ate 45 dias no Multicenter Sebrae e vai contar corn 200
leitos. Corn crescimento de casos da doença, o governo afirma que está estudando e
nâo descarta a possibilidade de Iockdown no estado.

Por Rafaelle Fróes GI MA— São Luis, MA

26/04/2020 18h22 Atuahzado ha urn dia

*
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28/0412020	 Obras dos hospitals de campanha seguem em ritmo acelerado em Teresina - Fundacao Municipal de Saüde de Teresina - FMS

HOSPITAL DE CAMPANHA

0 bras dos hospitais de cam panha seguem em ritmo
acelerado em Teresina
A previsao é de que a conclusão da parte estrutural dos hospitais de campanha
ocorra em 15 dias.

02/04/2020 112:48 9 lmprimir

Nesta quinta-feira (02), o prefeito Firmino Filho
realizou visita a construçào do Hospital de
Campanha localizado na quadra de badminton da
Universidade Federal do PiauI (UFPI), cuja obra
segue em ritmo acelerado. Além deste, urn outro
estabelecimento está sendo construldo para
atender pacientes corn coronavIrus em Teresina.

1 A previsão e de que a conclusão da parte estrutural
dos hospitals de campanha ocorra em 15 dias
Apos essa primeira etapa, a Fundacão Municipal deL	 Saude (FMS) devera instalar os equipamentos

i necessários e contratar profissionais de saüde para
garantir o atendimento a casos de baixa e media

complexidade decorrentes do CoronavIrus", explica o presidente da FMS, Manoel Moura Neto.

De acordo corn o prefeito, a quadra de Badminton fol cedida pela UFPI para abrigar o hospital e o
espaco contará corn 84 leitos de internacão e 04 de estabilizacâo, totalizando 88 leitos. "Os casos
de Covid-19 podem aurnentar exponencialmente e serão necessários leitos hospitalares. Estarnos
nos preparando para esse cenário, que queremos que não aconteca, rnas se acontecer,
poderemos garantir atendimento em satide e arnenizar o sofrirnento das pessoas", afirma.

Em Teresina, o outro hospital de campanha será instalado no Lar da Fraternidade e ter-6 35 leitos
de internação e 01 de estabilização. 0 espaco foi cedido a Prefeitura pela Ação Social
Arquidiocesana (ASA) e a FMS iniciou as rnodificacöes estruturais necessârias. "Estarnos
trabalhando arduamente para entregar essas unidades a comunidade corn a maxima qualidade e
no rnenor tempo possIvel", ressaltou a gerente de Engenharia da FMS, Caroline Bastos.

Os hospitais de campanha são estruturas temporàrias. Nestas unidades, as vagas dos leitos
serão reguladas e disponibilizadas, exclusivamente, para pacientes vindos de outros hospitais e
UPAS de Teresina , em ambulâncias do SAMU e que se enquadrern em casos de baixa e media
complexidade decorrentes da Covid-19. Se houver necessidade, serão transferidos para locais
que atendem casos de alta complexidade.

Fundacão Municipal de Saáde de Teresina - FMS

Endereço Web: http ://www.fms.teresina . p1 .gov. br/noticia/322 1/obras-dos-hospitais-de-
carnpanha-seguem-em-ritmo-acelerado-em-teresina
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28/04/2020	 Coronavirus: Governo entrega parte do hospital de campanha em BH I Minas Gerais I Gi
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CoronavIrus: Governo entrega parte do
hospital de campanha em BH
Ainda será preciso instalar os leitos e contratar pessoal.

Por GI Minas e TV Globo - Belo Horizonte

03/04/2020 14h15 Atualizado ha 3 semanas

Hospital de campanha em BH
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28/04/2020	 Coronavirus: Governo entrega parte do hospital de campanha em BH I Minas Gerais I Gi

p

Parte do hospital de campanha, que foi anunciado pelo Governo do estado e está

sendo montado no Expominas, na Regiào Oeste de Belo Horizonte, foi entregue

nesta sexta-feira (3). Ainda faltam instalar os leitos, que serão abertos de forma

gradativa e contratacao de pessoal que vai fazer o hospital funcionar.

A parte entregue nesta sexta-feira é como se fosse o esqueleto do hospital. Ainda

faltam os equipamentos e os profissionais que cuidarào do espaço. 0 governo conta

corn doaçoes e abriu urn edital para seleçào de pessoal.

A estrutura fol montada para receber pacientes que estejam em recuperação, para

desafogar o atendimento em outros hospitais, que possam receber casos mais

graves.

Houve modificaçâo na previsào do nümero de leitos, que seriam de 800 de

enfermaria e 100 de UTI. Durante a montagem, observou-se que o espaço não

corn portaria e a capacidade total será de 768 leitos, sendo 740 de enfermaria e 28

de estabilizaçào. Não haverá mais leitos de UTI, porque verificou-se também que é

mais eficaz investir em estrutura de UTI nos hospitaisjá instalados.

Segundo a Secretaria de Estado de Saüde, os leitos seräo abertos de forma

gradativa, de acordo corn a demanda. Inicialmente, não haverá respiradores.

Para garantir a segurança da instalaçao, o Corpo de Bombeiros vem acompanhando

todo o processo.

https://gl	 2/7
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gbbo.com gi ge gshow videos

/ J'_ •	)

-

L

Hospital de campanha de Fortaleza abre osSl
primeiros leitos
Embora a montagem da estrutura ainda nào esteja finazada,já sera possIve
acother 51 pacientes corn sintomas da Covid1 9.

PorGi CE

18/04/2020 1Sh35 Atualizado ha urna semana
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Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, lihera o primeiro hioco do hospital de campanha Presidente Vargas, para
pacientes de Covid-19. - Foto: Camila Lima/Sistema Verdes Mares

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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