
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ALTO 

Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Municipal de Saude e Higiene 

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de  Sao  Sebastiao do Alto — RJ. 

A Secretaria Municipal de Saúde e Higiene, vem perante Vossa 
Excelência, e considerando a pandemia do COVID-19, que vem devastando o 
mundo, solicitar as providencias cabíveis para locação de um espaço para 
implantação do Centro de Triagem COVID-19  (CT  COVID-19), de abril a 
dezembro de 2020, na forma da Nota Técnica SCAIS/SES, da Secretaria de 
Estado de Saúde, datada de 01 de abril de 2020, em anexo, que objetiva a 
organização de um fluxo assistencial exclusivo nas unidades de saúde de 
Município, para a atenção aos casos suspeitos, com espaço fisico adequado, 
em separado da estrutura utilizada para atendimento da população usuária do 
serviço de saúde municipal, a fim de se evitar a propagação da cadeia de 
transmissão do  virus,  haja vista que o Município não possui imóveis próprios, 
que se adequem a presente demanda. 

Neste sentido, e por participarmos de perto da situação, sugerimos o 
imóvel em anexo, único encontrado com tais características, conforme Vossa 
Excelência poderá observar, nos documentos em anexo. 

Espera Deferimento 

São Sebastiao do  Alt  02 de abril de 2020 

Claudiane d s dox. 	s Pietrani Rodrigues 
Secretaria Mun ipa de Saúde e Higiene 



Secretaria de Estado de Saúde 

Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral A Saúde 

Nota Técnica SGAIS/SES - RJ — 01 de abril de 2020 

Centros de Triagem Covid-19  (CT  Covid-19) 

0 Estado do Rio de Janeiro (ERJ) tem concentrado esforços para o 

enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

Um dos maiores dificultadores para o enfrentamento da pandemia se refere a 

necessidade de conter a transmissão, seja em nível comunitário, seja em serviços 

de saúde. Também é necessário garantir a adequação de atenção à saúde da 

população em geral, a fim de evitar agravamento por sobrecarga de utilização de 

serviços e leitos. 

O cenário indica a necessidade de que as Unidades de Atenção Primária 

Saúde (UAPS), Policlínicas, Urgências e Emergências e Hospitais utilizados pela 

população tenham organização de fluxo assistencial exclusivo para atenção aos 

casos suspeitos de Covid-19, em espaços físicos adequados, em separado da 

estrutura utilizada para atendimento a população usuária do serviço, a fim de evitar 

a propagação da cadeia de transmissão deste  virus.  

Nesse sentido, esta sendo proposta a criação de Centros de Triagem Covid-

19  (CT  COVID-19), que devem ser implantados pelas gestões dos respectivos entes 

federativos dos serviços, com base em avaliação epidemiológica, de demanda e 

cobertura 	assistencial 	local, 	com 	estruturas 	anexas 	a 

UAPS/Policlinicas/UPAS/Urgências/Emergências/Hospitais. 

1. Orientações gerais para a implantação dos  CT  COVID-19: 

a. 0 	CT 	COVID-19 	deve 	ser 	implantado 	anexo 	a 

UAPS/Policlinicas/UPAS/Urgências/Emergências/Hospitais, cuja localização 

deverá ser definida de acordo com critérios de organização de serviços de 

saúde, fluxos e epidemiologia local, e devera atender as especificações 

contidas no Anexo 1 desta Nota Técnica. 
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Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral A.  Sande  

b. 0 trabalho terá por objetivo atender, exclusivamente, aos usuários que 

comparecerem a unidade, por demanda espontânea ou encaminhados pelo 

callcenter (Fone 160) ou outros pontos de atenção à saúde, com suspeita ou 

confirmação de COVID-19, a fim de acolher, classificar risco e dar 

seguimento para isolamento domiciliar/comunitário, se o quadro for leve, ou 

para unidade de referência, caso apresente quadro relativo a gravidade. 

c. A estrutura física deverá ser privativa e o fluxo em separado à Unidade de 

Saúde, evitando contato entre os casos suspeitos de COVID-19 e os demais 

usuários do serviço para acolhimento, classificação de risco, atendimento e 

transporte sanitário, visando a garantia das referências aos serviços. 

d. 0  CT  COVID-19 deve estar identificado claramente, divulgado e articulado 

internamente para a rede assistencial. 

e. Os equipamentos, materiais permanentes e insumos (Anexo 1) devem ser 

exclusivos para atendimento as pessoas com suspeita e confirmadas para 

Covid-19, evitando possível contaminação de pacientes. 

f. É necessário haver serviço de controle de infecção (controle do lixo). 

g. Deve haver garantia de comunicação para registro de casos, acionamento e 

transporte para serviço de maior complexidade. 

h. 0 material de urgência e emergência deve seguir a padronização do Caderno 

de Atenção Básica n° 28 do Ministério da Saúde (minimamente). 

i. Garantia de efetiva separação dos usuários com suspeita e confirmação de 

infecção SARS-CoV-2 dos restantes com a estrutura física descrita no Anexo 

1 

j. 0  CT  COVID-19 deve dispor de equipe de profissionais exclusivos para o 

atendimento em COVID-19, durante todo o período  ern  que estiver decretado 

o estado de alerta pela transmissão: médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, auxiliar administrativo, equipe de portaria/vigilância e limpeza. 

k. Todos os profissionais de saúde do  CT  COVID-19 devem utilizar, de forma 

responsável, equipamento de proteção individual (EPI). 

I. Os casos suspeitos, prováveis e confirmados para COVID-19 devem ser 

notificados ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 



Secretaria de Estado de  Sande  
Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral A. Saúde 

(CIEVS). Temporariamente, os casos de síndrome gripal  (SG)  devem ser 

notificados no formulário eletrônico abaixo (até o total restabelecimento do REDCap 

pelo Ministério da Saúde, quando deverão retornar esses casos para o REDCap) 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id  aplicacao=54939. 

Segundo o Ministério da Saúde,  sera  lançada nos próximos dias a ferramenta 

e-SUS VE, que substituirá o formulário eletrônico atualmente disponível e o 

REDCap. 0 acesso  sera  pelo  link:  https://notifica.saude.gov.br. É essencial 

observar sempre as orientações atualizadas da Superintendência de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES-RJ e trabalhar em estreita 

parceria com a equipe de vigilância em saúde municipal. Os casos suspeitos 

de Covid-19 que também se enquadrarem na definição de caso de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG1) devem ser notificados, 

CONCOMITANTEMENTE, no formulário eletrônico e no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), 

permanecendo com a notificação universal da Vigilância da Influenza, por 

meio do formulário padronizado do SIVEP-Gripe, cujo sistema de informação 

é on-line. 

m. 0  CT  COVID-19 deve fornecer atestado médico de 14 dias, a partir do inicio 

dos sintomas, atendendo também as recomendações do Ministério da Saúde 

para atestado a familiares, conforme o disposto na PORTARIA N° 454, DE 20 

DE MARÇO DE 2020. 

n. Todos os funcionários do  CT  COVID-19 deverão ser treinados para 

atendimento aos casos suspeitos e confirmados de Coronavirus. 

o. Os  CT  COVID-19 devem atender as ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE 

SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER 

ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (SARS-00V-2) 

(Disponível em 

http://portal.anvisa.qov.br/documents/33852/271858/NOTA+T°/0C3`)/089CNICA+N%C  

2%BA+05-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA+- 

+ORI ENTA°/0C3%87/0C3°/095ES+PARA+A+PREVEN%C3%87%C3°/0830+E+0+CO 

u.q 
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NTROLE+DE+INFEC%C3V087°/0C3°/095ES+PELO+NOVO+CORONAW0C3°/08DRU  

S+EM+INSTITUP/0C3 )̀/087°/0C3°/095ES+DE+LONGA+PERMANV0C3%8ANCIA+PAR  

A+IDOSOS°/0281LPF/029/8dcf5820-fe26-49dd-adf9-1cee4e6d3096). 

p. 0 usuário poderá permanecer no  CT  COVID-19 até que chegue transporte 

sanitário. 

q. 0 funcionamento dos  CT  Covid-19 deverá ser, no  minim,  de 40 

horas/semanais e 5 (cinco) dias por semana. 

r. O  CT  COVID-19 faz parte das unidades de saúde existentes no município, 

portanto não haverá cadastramento no SCNES como nova unidade. Os 

profissionais que trabalham no  CT  COVID-19 deverão ser registrados nas 

UAPS/Policlinicas/UPAS/Urgências/Emergências/Hospitais. A produção dos  

CT  COVID-19 será informada pela unidade onde estão implantados. 

s. Os  CT  COVID-19 implantados com recurso financeiro repassado fundo a 

fundo terão sua produção acompanhada via e-SUS ou BPA-i, com a 

informação do  CID  objeto da resolução. Os municípios deverão enviar oficio 

com informação referente ao CNES onde foi implantado, anexando produção 

mensal, endereçado à chefia de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. 

Anexo 1 — Estrutura  minima  para o CTCOVID-19 

Item Estrutura Descrição 

Física 

Estrutura exclusiva/separada da Unidade de 
Saúde, com entrada exclusiva para os usuários 
que com suspeita para COVID-19 
Tenda de Pré-atendimento (área aberta), com 
cadeiras dispostas com de raio de distância de 
1,5m umas das outras 
Sinalização de área reservada, de precauções 
básicas de controle de infecção e de risco 
biológico 
1 Consultório 
1 sala de observação, no minimo 
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Item Estrutura Descrição 
Acesso à instalação sanitária com sabão e 
toalhas de papel, para uso exclusivo 

Equipe 
Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, 
Administrativo, Equipe de Limpeza, 
PorteiroNigilante. 
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Equipamento Clinico 

• Estetoscópio; 
• Otoscópio; 
• Espátulas; 
• Termômetro digital infravermelho; 
• Bala de Oxigénio; 
.  Máscaras de Oxigénio (simples); 
• Lanterna Clinica; 
• Oximetro portátil; 
• Demais padronizados no Caderno de Atenção 
Básica n° 28 

Equipamento de 
Proteção Individual 

• Administrativo: 
avental; 
luvas de procedimento; 
máscara cirúrgica. 
• Profissional de saúde: 
avental impermeável; 
óculos de proteção ou protetor facial, 
máscara cirúrgica; 
touca; 
luvas de procedimento; 
máscaras N95, PFF2, ou equivalente para 
procedimentos geradores de aerossóis. 
• Pacientes suspeitos ou confirmados: 
máscara cirúrgica; 
lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal). 

Material de Consumo 
Clinico 

• Sabão liquido; 
• Alcool gel; 
• Álcool 70%; 
• Toalhas de papel. 

Medicamentos 

• Fosfato de Oseltamivir (pacientes com risco 
aumentado de complicações, conforme protocolo 
para tratamento de Influenza); 
• Antitérmicos e Analgésicos  (Paracetamol  e 
Dipirona); 
• Outros padronizados no Caderno de Atenção 
Básica n° 28. 

Outro equipamento 

• Computador; 
• Rede de internet; 
• Impressora; 
• Telefone; 
• Lixeiras com pedal e sacos de resíduos 

categoria Al; 
• Bebedouro com suporte para galão de água; 
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Item Estrutura Descrição 
• Dispenser  de copos descartáveis 

Material de coleta de  
amostras* 

• Kit  de Coleta de amostras para teste 
para SARS-CoV-2; 

• Geladeira. 
* Caso o município opte por colher no CT-COVID 
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proposta de locação comercial 

Esta mensagem foi identificada como lixo eletrônico. N3o O lixo eletrônico I Mostrar conteutio bloqueado 

sluizcorrea@terra.com.br  

Qui, 02/04/2020 13:51 

Você 

`t> 	Itens Enviados 	 Prezado Prefeito, boa tarde! 

Agradeço pelo seu contato sobre interesse na locação do prédio comercial situado na Rua  Dr.  Júlio 

Vieitas 124, centro São Sebastião do Alto/RJ, conforme solicitado Seguem as informações: 

Conjuntos Comercial Pavimento  (  térreo  )  com 321.15 m2,  sendo 06 salas 

amplas com 06 banheiros, e uma cozinha, piso(s) em Granito, obra toda 

acabada com material de primeira qualidade, respectivamente com as 

seguintes  areas:  

a) loja 01 /02: composto de 02 salas amplas com 62,  07 m2,  com 02 banheiros; 

b) loja 03: sala ampla com 27,  09 m2,  com 01 banheiro; 

c) loja 04: sala ampla com 33,  31 m2,  com 01 banheiro; 

d) loja 05: sala ampla com 41,  88 m2,  com 01 banheiro; 

e) loja 06: sala ampla com 31,  80 m2,  com 01 banheiro; 

f) : loja 07: cozinha com área de 9,46  m2.  

Todas as salas com infraestrutura  para TV e Ar condicionado. 

Para o  primeiro  pavimento térreo o valor é de RS 7.000.00  (  sete mil reais) 

Conjuntos Comercial  primeiro Pavimento com 321.15m2  

Sendo loja 01 com 60 metros quadrados  

loja 02 com 50 metros quadrados  

04 banheiros  

apartamento 01  

com dois quartos  ,sala,  cozinha e dependência :  

Obs: caso tenha interesse na locação total,  ou seja,  Térreo e  primeiro 

pavimento o valor será RS 11.000.00  (  onze mil e reais) 

Atenciosamente 

SERGIO LUIZ CORREA 
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TOTALAPAGAR 
154,22 

VALOR INCLoNFOAGUA 

TOTAL DA CONTA 
R$ 	164,22 
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Regime 

- 
Regime especial - processo n° E-04/054889/11 	zrlo54910520 

N° 	 26/03/20 
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MEDIÇÃO 
05/2020 416  g6g1Y82o 

1.17 '"v4  

3rrgre- 9 

EINEW9t171Ft.  :11AS,00156 N01 CENTRO 
	 ROTEIRO 

2'35.--,0 000 S.SFRASr!AO D6 kLT3 
	

146270311380 

1=0AIE 

COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS - CEDAS 
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707 
Av. Presidente Vargas. 2.655 - Cidade Nova 
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ  6 76'3603 1768 
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LEITYMPVMT 
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LEITURA PREVISTA 	HIDRÕMETRO 

I
2810412020  I  A081 i0'088 

ECONOMIASPORCATEGORIA 
DOM COM ND  PUB  

0 6 0 

LEMURAATIAL 
:,r):114i2u;:o 

	

N. DE DIAS 	VOLUME  FAT.  M3  VOLUME APURADO M3/DIA 

	

;.! 	26 0 

I 	 I 	 I 	

0.9280  1  

I 

	

TIPO DE FATURAMENTO 	VOLUME MÉDIO M3  /DIA 

I 	
I 	MED100 

I 	

0.92851 

PERCENTUAL DE  FAT.  % 	 SUBCATEGORIA 
COM IND0  PUE u 

	

0 
	I  1.DOMIC COMUM 

FAIXA DE TARIFA CONSUMO 	VALOR 	LANÇAMENTOS 	 VALOR R$ 
QQNSUMP I$ 0 FATUI D 

AGU DOM 	 161,41 
12.0 105.40 	

A 
REC MIDRICOS  2.01  
TX  RLIAILACAO 	 0,30 

LEI FEDERA.. 12.0U109-ES1'A DECLARA.,AC .;T:S1-11UI AS OUITACOES DO 
FATURAMEW15 DO EXERCICIO 2t1F2. 14A0 HIETA(11) DEBITO(S) EM 
EXERCIC1OS ANTERIORES. 

ATENCAD.VEPITIOUE  SUAARAWWWW19NTIA. 

MULTA POR ATRASO DE PAGAMEND IGUAL A 2% POR DEIERMINACAO LEGAL 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO. 	SAO  SEBASTIAO ALTO Ref:JAN/20 

Parametros 
No de 

Exigidas 

Amostras Valores 
betectadosConformes 

*(1) 

% Amostras 
a,ms .1n 

Recoleta 	‘.-) Analisadas 
Cor 	(uHl 10 10 25.0 NAO SE APLICA 
Turbidez 1UNTl 10 10 5.5 NAU SE APLICA 

NÃO SE APLICA 
NAU SE APLICA 

Cloro Residual Livre(mg/L 10 10 2.5 
Coliformes Totais 10 10 '00.0% 
Escherichia Coli 10 10 - 00.0% NAU SE APLICA 

Observacoes. Todos os parametros seguem a Portaria vigente do Ministerio 
da Saude para agua potavel• "(1) VaTores medios obtidos para resultados 
fisico-quimicos e percentual de amostras conformes para os parametros 
bacteriologicos: "(2) Amostras com desvio de qualidade da agua sao 
recoletadas e reanalisadas. apos acoes corretivas no Sistema de 
Abastecimento 

Serviço de atendimento ao Cliente  Tel.:  195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE 	www.cedae.comg, 1 0
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MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIA0 DO ALTO 

Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 

Despacho 

Processo n. 1040/2020 

A Secretaria de Fazenda para informar se existe disponibilidade 
orçamentaria e financeira para atendimento do presente. 

Em havendo, remeta-se a Engenharia Municipal para elaboração de 
laudo de avaliação, bem como a Procuradoria Geral para as providencias de 
estilo.  

Sao Sebastiao do Alto, 02 de  abril  de 2020 

Carlos Ota 	a Si1ii Rodrigues 
Prefeito Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 

Processo n. 1040/2020. 

Senhor Prefeito, 

Em atenção ao despacho da lavra de Vossa Excelência, informo para os devidos fins a 
existência de disponibilidade orçamentária e financeira para atendimento do presente, 
conforme segue: 

103050012.1.043 — 3.3.90.36.00 — 020 	(SUS) 

Sao  Sebastião do Alto, 02 de abril de 2020.  

Welton 	eira s os Santos 
Subsecretário Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio 



PREFEITURA MUN. DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 

PREFEITO 

Carlos Otávio da Silva Rodrigues 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 

RUA  DR. JULIO  VIEITAS , N° 124 CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ 
PROPRIETÁRIO SERGIO LUIZ CORREA 

RUBRICA: 
AUTOR: 

Chaves Gouvèa  Junior  
de Análise de Projetos de 

Engenhada. Arquitetura e Orçamentos  
Mat.  17/0072-08 

EVALDO CHAVES GOUN/A jÚNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL —REG CREA/RJ: 2000102222 

REQUIZITANTE: CLAUDIANE DOS SANTOS PIETRANI RODRIGUES 

DATA 

03/ 04/ 2020 

N° DO LAUDO 
0001/2020 

DOC. DE ORIGEM 
Processo Administrativo de n" 1040/2020  FMS  

De 02/04/2020 

Página 1 de 5 



LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL 

1— OBJETIVO DO TRABALHO 

Este laudo tem por objetivo apresentar as conclusões de estudo de 
mercado relativo ao aluguel do imóvel, localizado na Rua  Dr.  Júlio Vieitas , n° 
124 Centro - São Sebastião do Alto - RJ para abrigar o Centro de Triagem 
COVID — 19 no Município de São Sebastião do Alto 

Os dados, para a estruturação do presente trabalho, foram arbitrados pela 
caracterização do imóvel, e sua avaliação mercadológica por m2  na Sinduscon-Rio — 
"Custo Unitário Básico de Construção "CUM/m2  março/2020, através de pesquisa 
realizada pelo subscritor e ou auxiliares deste laudo. 

Todos os dados da avaliação realizada foram baseados e tratados de 
acordo com as prescrições da NBR 14.653 , de 01 de julho de 2004, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

2— DESCRICÃO DO LOCAL E DO IMÓVEL 

O imóvel avaliado trata-se de um imóvel que atende as características 
do objeto, assim sendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene 
Este imóvel apresenta ótima localização situado na Rua  Dr.  Júlio Vieitas , n° 124 
Centro -  Sao  Sebastido do Alto - RJ, CEP 28.550-000, em que apresenta ótima 
conservação do imóvel visto a não ter sido  sub-locado anteriormente os referidos 
imóveis em questão, sendo este o primeiro locatário, podemos qualificar o prédio 
misto, com um conjunto comercial, composto de 2 pavimentos, o denominado térreo 
composto por 06 ( seis ) salas todas com banheiros próprios e uma cozinha, 
hall/circulação e escada já no primeiro piso "segundo andar" Circulação, 2(duas) 
Salas com banheiros próprios e 1 (um) apartamento composto de cozinha, área de 
serviço, banheiro, 1 quarto e 1  suite  e circulação, em resumo: um imóvel contendo 8 
salas amplas com banheiros individuais, uma cozinha, um  hall  e um apartamento de 
apoio para equipe médica, um imóvel com características peculiares para atender o 
objetivo pretendido. 

3— NÍVEL DE RIGOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

0 grau de fundamentação de uma avaliação, segundo as prescrições da 
NBR 14.653 Parte II, de 01 de julho de 2004, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas —. 
ABNT está condicionado A quantidade e A confiabilidade, bem como ao tratamento 
dos dados pesquisados. 
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roor  

Permitindo assim obter a avaliação interna do imóvel, com base nos 
elementos obtidos nestes documentos citados acima e nas informações das partes 
objeto deste laudo. 

4— METODOLOGIA E CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIACÃO 

Visto que nas imediações do imóvel em tela não existem corretoras, 
Realizamos pesquisa em contratos anteriores conseguimos arbitrar parâmetros que o 
valor do aluguel mensal do imóvel varia entre 1,0% a 2% do valor do imóvel, assim 
adotamos a média desses valores de 1,5% , como base para referência do valor por 
metro quadrado alugado em relação ao valor do imóvel, solicitamos uma pesquisa a 
tabela da Sinduscon-Rio CUB/m2  "custo unitário básico da construção" março / 2020 
desonerado, onde observando a qualidade do imóvel facilmente podemos enquadrar 
este imóvel na categoria de Padrão Alto e obtemos os seguintes parâmetros para o 
andar térreo CAL-8 ( comercial andares livres) 1.834,75 R$/m2  visto que todo o 
andar estaria sublocado por um único locador e CSL-8 ( Comercial Salas e Lojas) 
1.592,90 r$/m2  visto que o andar está  sub-dividido em lojas independentes, devido 
aos 2 critérios atenderem a especificação adotaremos; o critério de menor valor, 
ficando adotado o valor de 1.592,90 R$ / m2  CSL-8 que devido a crise provocada 
pelo covid-19 parece o melhor a ser enquadrado na avaliação e sendo este o único 
imóvel ofertado com excelente localização que atende as características e 
necessidade do objeto além de ser  urn  prédio misto com predominância comercial e 
recém construido, que garante a qualidade de conservação, optou-se pela utilização 
do método comparativo de dados de mercado e metodologia de tratamento por 
fatores, segundo instruções da NBR 14.653. Esta norma, em sua Parte 1, define 
valor de mercado como a quantia mais provável pela qual se negociaria 
voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das 
condições de mercado vigentes. 

0 valor do aluguel foi baseado em pesquisa de valor. Para determinação 
deste valor foram utilizado como base e sem correção monetária por este estar com 
valor coerente dentro do mercado regional 

5— CÁLCULOS  

0 processo de cálculo dos valores, bem como a amostra utilizada para a 
avaliação, 

• Amostra Pesquisada: 

AMOSTRAS — 
Ipituna Descritivo PREÇO 

(R$)/mês OBS.  

Rua  Dr. Mho  Vieitas , 
n° 124 Centro - São 
Sebastião do Alto - 
RJ 

Prédio misto em 2 pavimentos 
composto de 8 lojas e 1 
apartamento (ver item 2) 

10 000,00 Novo 
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2) Valor do aluguel do imóvel: 

a) Considerando que o imóvel encontra-se totalmente adaptado para objetivo de 
funcionamento 
• Considerando a ótima localização do imóvel; 
• Considerando o estado de conservação; 
• Considerando sendo o único imóvel ofertado que atende o objeto 
• Considerando que o imóvel atende aos anseios da Secretaria municipal de 

Saúde e Higiene 

Não vamos utilizar o valor de depreciação do imóvel durante o período locado 
devido a este ser relativamente curto e nem reajuste monetário do mesmo 
conforme explicado. 

Para o cálculo do aluguel será mantido o valor mínimo da amostra qualificada, 
tendo apenas um imóvel qualificado não será feita a média por se tratar de um 
único valor adotado servindo este como teto limite de valores. 

Térreo 4 deacordo com boletim de habiti-se temos a  Area  total de 321,15 m2  
Estando divididas; 

Sabendo que no caso de um aluguel não se aluga as  Areas  de circulação 
comum e estas serão descontadas da área total do térreo.  

Hall  com área de 49,45 m2 e prisma. 

Escada com área de 13,28 m2 e prisma. 

Ficando no térreo o total das 6 lojas e cozinha = 321,15m2  - ( 49,45m2  + 13,28m2) 
= 258, 42 m2  

Ficando no segundo andar 1 apartamento com 84,42m2 + 1 loja com 34,11m2  + 1 
loja com 56,63m2  = 175,16 m2  

Somando as áreas uteis dos 2 pavimentos temos (258,42m2  + 175,16m2) = 
433,58m2  

Ficando o valor do imóvel alugado assim : 433,58m2  x 1.592,90 R$/m2  = 
690.649,60 R$ 

Calculando o valor do aluguel mensal temos: 

1,5 % x 690.649,60R$ = 10.35934 R$  

Sendo assim estimamos o valor limite para o aluguel do referido imóvel sendo R$ 
10.359,74 R$ "Dez mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro 
centavos mensais" maio valor ponderado permitido de acordo com os critérios 
mencionados acima e fixamos este limite utilizando como parâmetro. 
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6— AVALIAÇÃO PROPRIAMENTE DITA 

6.1 — Cálculo do valor total do aluguel do imóvel avaliado 

0 valor do aluguel utilizado foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais mensais). 
Sendo este o valor acordado entre as partes envolvidas, estando abaixo do limite 
fixado. 

7— CONCLUSÃO 

Considerando as informações contidas neste laudo, bem como os 
relatórios em anexo, é de parecer que o aluguel do imóvel avaliado deve ter seu valor 
arbitrado de preferência abaixo de 10.359,74 R$ "Dez mil trezentos e cinquenta e 
nove reais e setenta e quatro centavos mensais" 

Assim, dá-se por encerrado o presente laudo, que possui 05 (cinco) 
folhas no formato A4 digitadas em uma só face, todas numeradas e rubricadas, sendo 
esta datada e assinada. 

Sebastião do Alto, 03 de abril de 2020. 

Evaldo Chaves Gouvia  Junior  
Assessor de Análise de Projetos de 

Engenharia, Arquitetura e Orçamentos 
Mit. 17/007208 

L-AN‘A Of•NIrv-L—) 

EVALDO CHAVES 10.71.-.1VtA jiJNIOR 
Engenheiro — REG CREAJRJ  ii.°  2000102222 
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MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ALTO 

Estado do Rio de Janeiro 

Procuradoria Geral do Município 

Parecer 
Processo n. 1040/2020 

Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Saúde 
e Higiene, objetivando as providencias cabíveis para locação de um espaço 
para implantação do Centro de Triagem COVID-19  (CT  COVID-19), entre os 
meses de abril a dezembro de 2020, na forma da Nota Técnica SCAIS/SES, de 
01 de abril de 2020. 

Fundamenta para tanto, a necessidade da organização de um fluxo 
assistencial exclusivo nas unidades de saúde de Município, voltado a atenção 
dos casos suspeitos, com espaço fisico adequado, em separado da estrutura 
utilizada para atendimento da população usuária do serviço de saúde 
municipal, a fim de se evitar a propagação da cadeia de transmissão do  virus,  
haja vista que o Município não possui imóveis próprios, que se adequem a 
presente demanda. 

Após vistorias no local, constatou-se que o imóvel satisfaz as 
necessidades da Secretaria, e da Nota Técnica referendada da Secretaria de 
Estado de Saúde, especialmente, no que tange ao espaço fisico e localização, 
somado ao fácil acesso ao público, único encontrado com estas características, 
já que o Município é pequeno e desprovidos de imóveis do tipo apontado. 

0 valor do aluguel, atribuído pela Engenharia Municipal, teve por base 
o método comparativo, bem como o de metodologia de tratamento por fatores 
segundo instruções da NBR 14.653. 

Assim, constatamos que a hipótese se afigura como, Dispensa de 
Licitação, na forma do artigo 24, X, da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, tendo 
em vista a necessidade da instalação e localização que condicionaram sua 
escolha, o preço compatível com o de mercado, e ditado pelas regras da 
instrução da NBR 14.653, previamente avaliado. 



Portanto, opina esta Procuradoria Geral, pelo deferimento do pedido, 
com a competente expedição da Homologação da Dispensa de Licitação, haja 
vista a existência dos requisitos legais impostos pela Lei n. 8.666/93 e suas 
alterações.  

Gisele Pietrani ceicão Queiroz 
Procuradora Ge 1,,al - OAB/RJ n. 84.793 

Sao  Sebastião  do Al o, 03 de  abril  de 2020 
ei 

 

n 
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Termo de Ratificação 

Processo n.1040/2020 

Ratifico para que produza seus devidos e legais a locação de um prédio, qualificado 

como conjunto comercial, composto por dois pisos, sendo o térreo com área construída de 
258,42m2, composto por 06 (seis) salas amplas, com 06 (seis) banheiros, e uma cozinha, e o 
primeiro piso, com área construída de 175,16m2, composto por 02 (duas) salas, 04 (quatro) 
banheiros, e um apartamento com sala, cozinha, 02 (dois) quartos e dependência, localizado 
na Rua  Dr.  Júlio Vieitas, n.124, Centro — São Sebastião do alto-RJ, destinado ao Centro de 
Triagem COVID-19, do Município de  Sao  Sebastião do alto-RJ, na forma da Nota Técnica 
SCAIS/SES, de 01 de abril de 2020, no valor de R$10.000,00, mensais, conforme relatado 
no Processo em epígrafe.  

Sao  Sebastião do Alto, 04 de abril de 2020. 

Carlos Otávio da Silva Rodrigues 
Prefeito Municipal 



Total Geral 
90.000,00 

ESPONSAVE /EMISSAO 	CONTADOR 

NOTA DE 
Estado do Rio de Janeiro 
Pref. Munic. de  Sao  Sebastiao do Alto 
Fundo Municipal de Saúde 
Contadoria do Fundo de Saúde 

	

CNPJ 11.174.211/0001-67 	 Fonte de Rec: SUS 
000139/2020 Global Extr 

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde 	Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde 
Dotacao: 103050012 1.043 3390.36.01.01 Outros Serv. Terc . 	Conta: 	677 

Credor: 3929 SERGIO LUIZ CORREA 	 C.G.C. 676.380.317-68 

Endereco: RUA JULUI VIEITAS - FUNDOS 12 Fone: 	 SAO  SEBASTIAO DO AL': 

Dispensa por Jus 	 1040 	Emissao: 06/04/2020 
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---- 

90.000,00 	 90.000,00 	 90.000,00 	 0,00 

Item Qtd Uni 	 Especificacao 	  
1 	9UN CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI 

FAZEM DE UM LADO COMO LOCATóRIO, 0 
MUNICIPIO DE  SAO  SEBASTIÃO DO 
ALTO/RJ E SERGIO LUIZ CORREA. 

Valor Unitario 	Valor Total 

10.000,0000 	90.000,00 

ari( 
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Contrato  n. 05/2020 — FMS  

Processo n.1040/2020 

CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI 
FAZEM DE UM LADO COMO LOCATÁRIO, 
0 MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 
ALTO/RJ E POR OUTRO LADO COMO 
LOCADOR SERGIO LUIZ CORREA 

Por este instrumento, qualificado como Contrato de Locação, o MUNICÍPIO DE 
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, através do Fundo Municipal de saúde, com sede na Rua 
Eurico Cerbino, n. 118, Centro, São Sebastião do Alto-RJ,  Cep:  28550-000, inscrito no 
CNPJ sob o número 11.174.211/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Carlos Otávio da Silva Rodrigues, brasileiro, Casado, portador da  CI  n.096.120.712 IFP, e 
do CPF n.025.120.457-06, residente na Av.  Mho Cesar  de D. Lopes, n. 80, Centro — Valdo 
do Barro — 2° Distrito de São Sebastião do Alto — RJ, CEP 28.555-000, e de outro lado, e o 
Senhor Sergio Luiz  Correa,  brasileiro, casado, Advogado, CPF n. 676.380.317-68, com 
endereço na Rua  Dr.  Júlio Vieitas, n. 124 — Fundos, doravante denominado LOCADOR, 
firmam o presente Contrato, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal n. 
8.666, de 1993, bem como na Lei Federal n. 8.245, de 1991 e legislação correlata, resolvem 
celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a locação de um prédio, qualificado como 
conjunto comercial, composto por dois pisos, sendo o térreo composto por 06 (seis) salas 
amplas, com 06 (seis) banheiros, e uma cozinha, e o primeiro piso, com composto por 02 
(duas) salas amplas, 04 (quatro) banheiros, e um apartamento com sala, cozinha, 02 (dois) 
quartos e dependências, localizado na Rua  Dr.  Júlio Vieitas, n. 124, Centro —  Sao  Sebastião 
do Alto — RJ, destinado ao Centro de Triagem COVID-19, do Município de  Sao  Sebastião 
do Alto — RJ, na forma da Nota Técnica SGAIS/SES-RJ, de 01 de abril de 2020,da 
Secretaria de Estado de Saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA: DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO 
LOCADOR 

1) Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em estrita 
observância das especificações de sua proposta; 

2) Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacifico do imóvel; 

3) Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 

4) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 
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4) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

5) Pagar os impostos, especialmente o Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e 
outras taxas que incidirem sob o imóvel locado, inclusive a contribuição para o custeio 
de serviços de iluminação pública, incidentes sobre o imóvel; 

6) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação; 

7) Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive 
com a apresentação da documentação correspondente. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO 

1) Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado neste contrato; 

2) Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a 
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse; 

3) Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme 
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria para entrega, salvo os 
desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal; 

4) Comunicar a. LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, 
bem como as eventuais turbações de terceiros; 

5) Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da LOCADORA, assegurando-
se o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dez 
dias, nos termos do artigo 26 da Lei n. 8.245, de 1991; 

6) Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, 
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; 

7) Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e 
por escrito do LOCADOR; 

8) Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e 
encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer 
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada ao 
LOCATÁRIO; 

9) Pagar as despesas de telefone, consumo de energia elétrica, gás (se houver) e Agua e 
esgoto; 
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10) Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários, mediante 
prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por 
terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n. 8.245, de 1991. 

CLAUSULA QUARTA: DAS BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO 

As benfeitorias necessárias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda que não autorizadas 
pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e 
permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei n. 8.245, 
de 1991, e o artigo 578 do Código Civil. 

O LOCATÁRIO fica desde já autorizado a fazer, no imóvel locado, as adaptações 
indispensáveis ao desempenho das suas atividades. 

Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como lambris, biombos, 
cofres, tapetes, e afins., serão retiradas pelo LOCATÁRIO. 

Finda a locação, será o imóvel devolvido ao LOCADOR, nas condições em que foi 
recebido pelo LOCATÁRIO, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso 
normal. 

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO ALUGUEL 

O valor do aluguel será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será efetuado mensalmente, até 
o dia 10 do mês subseqüente ao mês vencido, na sede do LOCATÁRIO. 

O LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela LOCADORA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

CLAUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato vigorará por 09 (nove) meses, a partir da data de sua assinatura, 
nos termos do artigo 3° da Lei n. 8.245/91, podendo, por interesse da Administração, ser 
prorrogado. 

CLAUSULA SETIMA: DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO 

Este contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado, 
na forma do artigo 8° da Lei n° 8.245/91, ficando desde já autorizado ao LOCATÁRIO a 
proceder à averbação deste instrumento na matricula do imóvel junto ao Oficial de 
Registro de Imóveis competente, correndo as despesas decorrentes por conta do 
LOCADOR. 
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CLAUSULA OITAVA: DO REAJUSTE 

Poderá ser admitido o reajuste do valor da locação com prazo de vigência igual ou 
superior a doze meses, mediante a aplicação Índice Geral de Preços - Mercado - IGPM ou 
outro que venha substituf-lo, desde que seja observado o interregno mínimo de 11 
(onze) meses, contado da data da assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou da 
data do último reajuste, para os subsequentes, a critério da Administração. 

CLÁUSULA NOVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos do Município, conforme segue: 

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do presente contrato será exercida pelos servidores  Victor  Santos Silva, 
matricula n° 13/1701-06 e Kayke Oliveira do Amaral, matricula n° 15/0101-03 
aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e 
de tudo dará ciência à Administração. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei Federal 
n. 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei n. 9.784/99, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O LOCATÁRIO, no seu lídimo interesse, poderá rescindir unilateralmente o presente 
instrumento, sem qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de 
qualquer cláusula contratual, ou por motivos de interesse publico e conveniência. 

Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das 
hipóteses enumeradas no artigo 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, que sejam aplicáveis a esta 
relação locaticia. 

Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, 
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior,  etc.,  o LOCATÁRIO 
poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada jle 
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qualquer prévia notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido 
para a situação. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão 
decididos pelo LOCATÁRIO, segundo as disposições contidas na Lei Federal n. 8.245/91 e na Lei Federal n. 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá ao LOCATÁRIO providenciar a publicação do extrato deste contrato na 
Imprensa Oficial do Município. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de  Sao  Sebastião do Alto, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para 
um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

São Sebastião do Alto, 06 de ahril de 2020.  

CARL S OTAVIO D LVA  RODRIGUES  
PREFEIT UNICIPAL  

RGIO uíEA 
LOCA DOR 

TESTEMUNHAS:  

ata% Nofe't  ta do 	losuat" 
s2, t ts-16  

Mat  '  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

L. 
Termo de Ratificação (Omitida da  Ed.  881 de 04/01/2020) 
Ratifico, para que produzam seus devidos e legais efeitos, na forma do pedido realizado 
pela Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos, o Termo Adi- 
tivo a Ata de Registro de Pregos n. 45/2019, firmado coma empresa R Faria — ME, Edital 
n. 23/2019, Pregão Presencial n. 21/2019 - Processo n. 518/2019, de acréscimo de 25% 
ao valor de origem.  
Sao  Sebastiao do Alto. 30 de dezembro de 2019. 
Carlos Otavio da Silva Rodrigues 
Prefeito Municipal  
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

'Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Contrato n.63/2020-FMAS 
Processo Administrativo n. 918/2020 
Contratante: Município de São Sebastião do Alto 
Contratada: Priscila Maria Fernandes Machado 
Objeto: Locação de imóvel, destinado a abrigar a família da senhora Elaine Conceição dos 
Santos, em vulnerabilidade social temporária, na forma do laudo social acostado aos autos, 
na forma da Lei Municipal n. 700/2015. 
Valor: R$ 3.600,00 
Vigência: 09 meses 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

$,'Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

2" PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO N° 04/2020 — PREF - PREGÃO 
PRESENCIAL N° 50/2019 LICITAÇÃO N° 56/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE  SAO  SEBASTIÃO DO ALTO 
CONTRATADA: VEGA PRODUÇÕES, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANI- 
ZAÇÃO ESTRUTURAL, TAIS COMO: PALCO. CAMARINS. TENDAS. PORTAIS. GRADES. 
FECHAMENTOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO. 
VIGÊNCIA: 12(DOZE)MESES 
DATA DA ASSINATURA: 07/01/2020 
ITEM; DESCRIÇÃO;  UN:  QUANT; VALOR UNITÁRIO; VALOR TOTAL 
1; PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO ; DIA; 3; 6.500,00: 19.500,00 
2; PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO ; DIA; 15; 3.830,00; 57.450,00 
3: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO ; DIA: 20; 2.220.00; 44.400,00 
4; PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO ; DIA; 19:1.730,00; 32.870,00 
5; CAMARIM; DIA; 45: 2.000,00; 90.000,00 
6; PORTAL EM TRELIÇA; DIA; 20; 1.220.00; 24.400,00 
7; UNIDADE DE FECHAMENTO DE  AREA  DIA: 1.000; 26.00: 26.000,00 
8; GRADE DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA: DIA; 1.800; 27,00; 48.600,00 
9: TENDA 03x03m ; DIA; 45; 275,00; 12.375.00 
10; TENDA 06x06m ; DIA; 15; 530.00: 7.950,00 
11; TENDA 10x10m; DIA; 15; 1.220,00; 18.300,00 
12; TENDA 10x10m ; DIA; 2; 1.750,00: 3.500,00 
TOTAL GERAL: R$ 385.345,00 ( trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e 
cinco reais) 
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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 
A' 

PUBLICAÇÃO DAATA DE REGSITRO DE PREÇO N°01/2020 —  FMS  - PREGÃO PRE-
SENCIAL N°62/2019 LICITAÇÃO N°68/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE  SAO  SEBASTIA0 DO ALTO 
CONTRATADA:  DISK  MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASEADOS NA TABELA REMUME MUNI-
CIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE  SAO  SEBASTIÃO DO ALTO, POSTOS DE 
SAÚDE E ESFS 
VIGÊNCIA: 12(DOZE)MESES 
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2020 
ITEM; DESCRIÇÃO;  UN:  QUANT: VALOR UNITÁRIO; VALOR TOTAL 
5: DUTASTERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5 + 0.4 MG CÁPSULA: UND; 
7.000; 3,71; 25.970,00 
7; FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDO: UND; 8.000; 3,70; 29.600,00;8; 
FUROATO DE FLUTICASONA + TRIFENATATO DE VILANTEROL 100 / 25 MCG SOLU-
ÇÃO PARA INALAÇÃO. FRASCO COM 30 DOSES; UND; 40; 136.59; 5.463.60;9; HEMI-
FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG COMPRIMIDO: UND; 1.200; 1,04; 1.248,00;11; 
LINAGLIPTINA 5 MG COMPRIMIDO; UND; 5.000; 6,78; 33.900,00;13; PERICIAZINA 40 
MG / ML SOLUÇÃO ORAL, FRASCO CONTA GOTAS COM 20 ML; UND: 230; 18.12: 
4.167,60:15; SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 
1 ML; UND; 50: 4,39; 219.50 
TOTAL GERAL: R$ 100.568,70( cem mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta 
centavos) 
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.
$,Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Termo Aditivo n.55/2019-PREF (Omitida da  Ed.  881 de 04/01/2020) 
Processo Administrativo n.3598/2019 
Contratante: Município de  Sao  Sebastião do Alto 
Contratada: R Faria — ME 
Objeto: Fica acrescido ao objeto daAta de Registro de Pregos n. 45/2019, Edital n. 23/2019. 
Pregão Presencial n. 21/2019 - Processo n. 518/2019. o percentual de 25% equivalente a 
RS 8.300.24 (oito mil e trezentos reais e vinte e quatro centavos). 
Fundamentação: artigo 65, I, b. paragrafo 1° da Lei Federal n. 8.666/93. 
Data da Assinatura: 31/12/2019 
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$Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Termo de Ratificação 
Processo n.1040/2020 

Ratifico para que produza seus devidos e legais a locação de um prédio, qualificado 
como conjunto comercial, composto por dois pisos, sendo o térreo com  area  construída de 
321.15m', composto por 06 (seis) salas amplas, com 06 (seis) banheiros, e uma cozinha, e 
o primeiro piso, com  area  construida de 321,15m2, composto por 02 (duas) salas. 04 (quatro) 
banheiros, e um apartamento com sala, cozinha, e dependência, localizado na Rua  Dr.  Júlio 
Vieitas, n.124, Centro — São Sebastião do alto-RJ, destinado ao Centro de Triagem COVID-19, 
do Município de  Sao  Sebastião do alto-RJ, na forma da Nota Técnica SCAIS/SES, de 01 de 
abril de 2020, no valor de R$10.000,00. mensais, conforme relatado no Processo em epígrafe.  

Sao  Sebastião do Alto, 04 de abril de 2020. 
Carlos Otavio da Silva Rodrigues 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de São Sebasti5 

Termo Aditivo n.34/2020-FMS  
Processo Administrativo n.1605/2020 
Contratante: Município de  Sao  Sebastião do Alto 
Contratada: JUNGER DE MADALENA SERVIÇOS E COMERCIO  LT  
Objeto: Fica alterada a planilha do objeto do Contrato n. 01/2019-FM 
Convite n. 01/2018 - Processo Administrativo n. 1552/2018, alusivo á  con  
especializada para reforma do ESF de  Valk)  do Barro -2° Distrito de S5 
Em virtude da rerratificação da planilha, o valor inicial passa de R$ 292.45 
292.446.13. 
Fundamentação: artigo 65, II, b. paragrafo 1° da Lei Federal n. 8.666/93. 
Data da Assinatura: 09/04/2020 
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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Termo de Ratificação 
Processo n. 1065/2020 
Ratifico, para que produzam seus devidos e legais efeitos, na forma do pedido realizado pela 
Engenharia Municipal, o Termo Aditivo de alteração da planilha, por meio de rerratificação, 
alusiva ao Contrato n. 01/2019-FMS,  firmado com a empresa JUNGER DE MADALENA 
SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 08.086.227/0001-03, em decorrência do Convite 
n. 01/2018 - Processo Administrativo n. 01552/2018. alusivo a contratação de empresa 
especializada para reforma do ESF de Valão do Barro - 2° Distrito de  Sao  Sebastião do 
Alto, na forma apontada pela Engenharia Municipal. 
São Sebastiao do Alto. 09 de abril de 2020. 
Carlos Otavio da Silva Rodrigues 
Prefeito Municipal  
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tPrefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Contrato n.05/2020-FMS  
Processo Administrativo n. 1040/2020 
Contratante: Município de São Sebastião do Alto 
Contratada: Sérgio Luiz Correia 
Objeto: locação de um prédio, qualificado como conjunto comercial, composto por dois 
pisos, sendo o térreo composto por 06 (seis) salas amplas, com 06 (seis) banheiros, e uma 
cozinha, e o primeiro piso, composto por 02 (duas) salas amplas. 04 (quatro) banheiros, e 
um apartamento com sala, cozinha, e dependências, localizado na Rua  Dr.  Júlio Vieitas. 
n.124, Centro —  Sao  Sebastião do Alto — RJ. destinado ao Centro de Triagem COVID-19, 
do Município de São Sebastião do Alto — RJ, na forma da Nota Técnica SGAIS/SES-RJ, 
de 01 de abril de 2020, da Secretaria de Estado de Saúde. 
Fundamentação: artigo 24, inciso X, da Lei Federal n. 8.666, de 1993, bem como na Lei 
Federal n. 8.245, de 1991 e legislação correlata. 
Valor: R$ 10.000,00 mensais 
Vigência: 09 meses 
Data da Assinatura: 06/04/2020  
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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto 

Termo de Ratificação 
Processo n.916/2020 
Ratifico, para que produzam seus devidos e legais efeitos, a presente concessão de auxilio 
moradia à familia da senhora Milane dos Santos Silva . em situação de vulnerabilidade 
social, na forma do inciso Ill, do artigo 8°, da Lei Municipal n. 700/2015, por 09 meses, com 
base na documentação acostada aos autos em epigrafe.  
Sao  Sebastião do Alto, 30 de março de 2020. 
Carlos Otavio da Silva Rodrigues 
Prefeito Municipal  
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