
  

  

SEMANÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
  

LEI nº 2016 de 20/09/2019 CABEDELO, 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 
  

assa Too 

  

- 
ESTADO DA PARAÍBA , ESTADO DA PARAÍBA 

+ GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO EE GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
R Secretaria de Saúde k Ê Secretaria de Saúde 

CAI EDELO Comissão de Residência Médica - COREME R | Comissão de Residência Médica - COREME 
RR RO | CAI EDELO 

o cojso paNcira: |) 

| Artigo 6. Os representante dos médicos residentes serão escolhidos mediante votação dire- 

REGIMIINTO INTERNO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA ta e discr>ta entre os Médicos Residentes matriculados em Programas de Residência Médi- 

SECRETARIA MUNICIPAL. DE SAÚDE DF DESCABELO. PB ca de Calvedelo. 

Artigo 7. O   . | dos preceptores será escolhido mediante votação direta e dis- 
CAPÍTULO I - DO CONCEITO E FINALIDADE 

Í creta entre os preccptores de Programas de Residência Médica de Cabedelo. 

Artigo 1. O presente Regimento Interno tem por finalidade orientar e disciplinar o funcio- 

  . . o Artigo 8. Os demais representante da Secretaria Municipal de saúde de [Cabedelo serão 
namento da Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Cabe- a o 

| . . indicados pelo Secretario Municipal de Saúde. 
delo - Paraíba (COREME/Cabedelo), tomando por base as resoluções da Qomissão Nacio- 

nal de Residência Médica (CNRM). 

| Parágratc único. O mandato de todos os membros da COREME/Cabedelo |scrá de 2 (dois) 

Parágrafo único. Esse egimento poderá sofrer alterações em qualquer dpoca, sujeitas à anos, pocendo ser renoyado, sem limitação. Para representantes dos Residentes não será 

aprovação pela COREME/Cabedelo. permitide recondução. 

Artigo 2 A COREME/Cabedelo deverá seguir as atribuições previstas na Resolução Nº 2, CAPÍTUI.O IV - DOS PRECEPTORES 

de 03 de julho de 2013| sendo uma instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência 

Médica CNRM) e da 

em instituição de saúde que oferece Programa de Residência Médica para plancjar, coor- 
omissão Estadual de Residência Médica (CEREM), estabelecida Artigo 9. Ds preceptores deverão ser médicos da Rede de Satide do município; 

e visiona valiar os programas de residência médica da instituição e os pro- a =: o n: . denar, stpervisionar e avalia prog! ç F Paragrafo único. O precéptor para Residência em Medicina de Família e Cqmunidade deve 
cessos seletivos i . nos s do decreto nº 7.562, de 15 di fembro de 2011. aa pai = as . : cessos seletivos relacionados, nos termos do decreto 11 e e setembro possuir tiulação mínima para a função na forma de Residência Médica,| Especialização 

| em Medicina de Família e Comunidade, Saúde Coletiva ou Medicina Preventiva e Social 
â 2 único. A COREME/Cabedelo é a instância responsável pela emissão dos certifi- e . - a . Vo o 

Parágrafo único. À CORI P Pe ou, na auência de titulação especifica, ser possuidor de notório saber e vasta experiência 
a sã r a esidência Médic: Medicina de |'amília e Comu- . . . cados de conclusão do| Programa de Residência Médica em Medicina níli. de atuação na Atenção llrimária à Saúde. 

nidade ca Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo (PRMMEC) tendo por base o regis- 

tro em s stema de informação da CNRM.   
) 3 “N 

| A) 

ESTADO DA PARAÍBA A ESTADO DA PARAÍBA | 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO | GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
Secretaria de Saúde | Secretaria de Saúde 
Comissão de Residência Médica - COREME CAI EDELO — Comissão de Residência Médica - COREME 

SEE) CETME P 

CAPÍTULO IV. DAS DELIBERAÇÕES DA COREME/Cabedelo 

      
    

CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO DA COREME/Cabedelo 

  
Artigo 3. COREME/Cabedelo será constituída pelos seguintes membros: 

[Um coordenador; 

II- Um re presentante dos preceptores; 

IX-Um representante di 

de de Cavedelo; 

Gerência de Educação em Saúde da Secretaria M 

TvV-Um Gerente Executivo da Atenção Básica da Secretaria Municipal da S. 

lo, ou alguém designad: 

V- Um Gerente Executiy 

>> 

yo da Gestão do Trabalho da Secretaria Municipal 

bedelo, ou alguém designado; 

VI-Um Gerente Executi 

ou alguéin designado; 

VU-Um | epresentante b 

;o de Planejamento da Secretaria Municipal da Saí 

“cnico da Secretaria Municipal de Saúde de Cabed: 

VIT-Um representante dos medicos residentes no primeiro ano de atividades 

IX Um representante di 

CAPÍTULO HI - DA | 

delo 

Artigo 4. O Coordenadf 

de saúde, sendo. necess/ 

Artigo 5. O Coordenad, 

ceptor para representá-], 

s residents no Segundo ano de atividades — R2. 

DICAÇÃO T ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA 

x da COREME/Cabedelo será indicado pelo secrg 

or da COREME/Cabedelo designará por meio de 

lo em caso de necessidade.   

hnicipal da Saú- 

úde de Cabede- 

la Saúde de Ca- 

e de Cabedelo. 

to; 

RI; 

"OREME/ Cabe- 

tario Municipal 

ariamente. um coordenador de Programa de Residência. 

ofício. um pre-   

Artigo 19. As deliberações e demais atos da COREME/Cabedelo ocorre) 

ordinárias, com frequência bimestral, ou extraordinária, sempre que neces: 

$ 1º, As «cuniões serão convocadas pelo coordenador da COREME-Cabek 

nhadas dr ordem do dia/pauta onde constarão todos os assuntos a serem at 

dos pelos membros 

$ 2º A vauta da reunião deverá ser encaminhada com 48 horas de anté 

membros da COREME/Cabedelo. A inclusão de pauta deverá ser solicitada 

minima d> 24 horas ao coordenador da COREME. 

53º Reun des extraordinárias poderão ser convocadas em qualquer data. pel 

per soliei ação de qualquer representante da COREME/Cabedelo, por mcio dá 

com unuéncia de pelo menos 51% de seus membros e com no mínimo 48 

horas de intecedência. 

$4º A reunião instalar-se-á com a presença de no mínimo um terço (1/3) dg 

e será presidida pelo coprdenador da COREME;/Cabedelo. 

85º. No vaso de não haver o quorum definido no parágrafo anterior na pril 

a reunião instalar-se-á após 30 (trinta) minutos, com os membros present 

chamada. 

$ 6º. Cas» o coordenadbr da COREME/Cabedelo não possa participar da 
mo será substituido por um representante oficialmente designido. dentre og   

tão em reuniões 

árias. 

lelo e, acompa- 
talisados c vota- 

tcedência para os 

com antecedência 

b Coordenador ou 

e-mail 

(quarenta e oito) 

seus membros, 

cira chamada, 

fes em segunda 

reunião, o mes- 

   



  

  

Página 02 
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Secre 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

taria de Saúde 

ca JEDELO Comissão de Residência Médica - COREME 

“| ERRA 

precepi'res da residêntia. 

8 7º. O calendário de reu niões ordinárias será deliberado no início de cadá ano letivo. 

Artigo 1. Cada membro terá direito a um voto e a votação será nominal e aberta. sendo 

todas as decisões defihidas por maioria simples dos presentes (50%+1), possuindo o coor- 

denados da COREME/Cabedelo o voto de desempate. 

CAPÍTIJLO V - DAS COMPETÊNCIAS DA COREME/Cabedelo 

Artigo 2. Compete à[COREME/Cabedelo: 

1 - discutir questões|rel 

Coleg ada e dialógica 

COREME/Cabedelo; 

lativas ao processo de gestão da educação no tijabalho. de forma 

entre seus membros e coerente com os objetivo e estratégias do 

11- Propor a criação, extinção ou modificação de programas de residêngia médica; 

II- Covrdenar a realização dos exames de seleção dos Residentes dos Programas vinculados a Co- 

REME, Cabedelo; 

IV-dirimir dúvidas quanto as licenças e afastamentos solicitados pelos Residentes; 

V. discutir temas c dqcumentos, relacionados à Residência Médica; 

VI - representar os interesses dos programas da Secretaria municipal de Saúde (SMS) de 

Cabedelo junto à CNRM e ao CEREM/PB;   
Ea 

ESTA 

e Gov 
a Sec) 

CA JEDELO 
dg) CEM 

  

    

&
>
   

O DA PARAÍBA 
RNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

etaria de Saúde 

Comissão de Residência Médica - COREME 

VII- estar sempre atualizada com as Normas e Resoluções da CNRM; 

VII cumprir e fazer 

IX- monitorar, execut 

e na legislação especí 

X- analisar, avaliar, aj 

to dos já existentes: 

XI- planejar. monito! 

(SMS) de Cabedel 

CAPÍTULO VI - DA 

Artigo 13. Compete « 

1 coordenar 

PRMs; 

NH | encaminha 

aprovação; 

NI convocar 

Iv. aplicar per 

V. estar sem 

Vl. executar 

Médica, ir 

umprir este Regimento Interno; 

hr e fazer executar as normas estabelecidas neste Regimento Interno 

fica da CNRM 

rovar os processos de criação de novos PRMs e de recredenciamen- 

ar e avaliar a execução dos PRMs da Secretaria Municipal de Saúde 

ADMINISTRAÇÃO DA COREME/Cabedelo 

o coordenador da COREME/Cabedelo: 

as atividades de planejamento, execução e avaliação dos 

yr a SMS de Cabedelo os assuntos que dependam da sua 

presidir as rcuniões da COREME/Cabedelo; 

halidades de acordo com decisão da COREME/Cabedelo; 

rc atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CN RM; 

fazer executar o que estabelece a legislação pertinente à Residência 

hclusive o presente Regimento Interno; 

UM   
  

CA EDELO 
assa Td 

E ] 

ESTA 
GOVE 

Secr 

on Oo
 

VI. representar 

seu impedin 

nado; 

VIII. receber, res] 

IX. tomar decis 

que se fizer) 

X. autorizar af 

do; 

XI. assinar os d 

lação pertin 

Artigo 4. Compete aí 

IL er ink 

Cabedelo, 26 a 30 de Outubro de 2020 

DO DA PARAÍBA 
RNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
etaria de Saúde 

jissão de Residência Médica - COREME 

a COREME cm todas as atividades que se fizerem necessárias e, no 

nento, ser representado por um dos preceptores oficialmente desig- 

ponder, despachar e assinar toda a correspondência da COREME; 

ões ad referendum da COREME, em caráter de urgência, sempre 

necessário; 

iastamento temporário de Médico Residente por meio de ato motiva- 

iplomas de conclusão da Residência Médica, de acordo com a legis- 

ente. 

Preceptor do PRMs da SMS de Cabedelo: 

  

faltas e lic: 

IH. orientar dir 

NI. acompanha 

as etapas; 

IV. orientar a 1 

Residente; 

V. auxiliaro) 

surgidas durante a forf 

VI participar d 

dor do PRI 

VII participar 

Médico Rej 

GOVE 

5 Secr 

VEDELO Com 
EEE 

ao Courdenador do PRM/Cabedelo a frequência, justificativas de 

inças dos Médicos Residentes sob sua supervisão; 

tlamente o desenvolvimento das competências do Médico Residen 

r o desenvolvimento das competências do Médico Residente em todas 

'ealização de trabalhos de cunho técnico e/ou científico do Médico 

Médico Residente na resolução de problemas de natureza ética, 

mação; 

as tarelas de avaliação do aprendizado, determinadas pelo coordena- 

ativamente de trabalho ou artigo de conclusão de curso (TCC) do 

sidente, quando solicitado; 

  

RS TT 
ESTADO DA PARAÍBA 

NO MUNICIPAL DE CABEDELO 
etaria de Saúde 

issão de Residência Médica - COREME 

VII estar sempre atualizado com as Normas e Resoluções emanadas da CNRM, 

IX. realizar aval 

liação padro) 

X- encaminhar 

jações trimestrais dos Médicos Residentes, conforme Ficha de Ava- 

nizada pela COREME/Cabedelo; 

o Coordenador da COREME/Cabedelo: 

a) os cesos de desistências e licenças para afastamento de Médicos Residentes, em tempo 

hábil para cancelamento da bolsa auxílio, quando pertinente, 

b) as filtas ou transgressões disciplinares dos Médicos Residentes, com] as justificativas 

devidas.. 

Artigo 15. Compete ao] 

1- repr:sentar os Médicos Residentes nas reuniões da COREME/Cabedelo: 

I- solicitar ao coord 

dos Médicos Residen 

HI- participar das reu 

IV - nq impedimento 

ordena lor da CORE 

Artigo 15. Compete ao) 

1- dirigir os serviços 

II- exercer as ativida 

JI-- assistir às reuniô) 

Representante dos Residentes na COREME/Cabedelo 

enador da COREME-Cabedelo, a inclusão de assuhtos de interesse 

tes na pauta de reuniões, com 48 horas de antecedência; 

iões ordinárias c extraordinárias da COREME/Cabedelo: 

de participação na reunião, indicar um substituto b informar o Co- 

[E/Cabedelo. 

secretariado da COREME/Cabedelo: 

da Secretaria da COREME/Cabedelo; 

es administrativas rotineiras e próprias da Secretarja; 

es da COREME;Cabedelo. lavrando as atas;     
   



  

CA JEDELO 
E) TODA DP 

CA| EDELC! 
vs CORE 

  

Cabedelo, 26 a 30 de Outubro de 2020 

ESTADO DA PARAÍBA 

/ 4, GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Saúde 

Comissão de Residência Médica - C 

1V- subraeter ao coordenador da COREME/Cabedelo os assuntos em pau 

V-- guardar e zelar os arquivos da COREME/Cabedelo 

Parágraio Único: O secretariado ficara sob a responsabilidade dos técnic 

Saúde que compõe a COREME/Cabedelo, até posterior instituição do Sd 

vo para COREME. 

CAPÍTULO VII - DO INGRESSO, CONTRATAÇÃO E REGIME DOS 

DENTES 

Artigo 17. A seleção anual para o ingresso dos Médicos Residentes será ff 

Seletivo Público, de acordo com critérios estabelecidos pela COREME/C; 

normas da Resolução CNRM n.º 04, de 23 de outubro de 2007. 

Parágra o único. A execução do processo seletivo será de responsabilid: 

de Cabedelo, com supervisão da COREME/Cabedelo é apoio da Univers 

ral da Paraíba (UFPB). 

Artigo 8. Em casos de interrupção justificada do PRM, o Médico Resid 

prit a carga horária necessária para completar o tempo previsto do Prc 

para a MS de Cabedelo, sob pena de não ser emitido seu Certificado 

Programa. 

e 

DREME 

A, 

s da Secretaria de 

cretariado exclusi- 

MÉDICOS RESI- 

eita por Processo 

abedelo e com as 

de da SMS 

idade Fede- 

ente deverá cum- 

grama sem ônus 

de conclusão do 

Artigo ' 9. Farão jus ao Certificado de Conclusão os Médicos Residentes gue 

1- cumprirem carga horária integral; 

Ú   
ESTADO DA PARAÍBA 

, ER: GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

I Secretaria de Saúde 

Il - obtiverem aprovação na Avaliação Final da formação e 

III- satisfizerem as condições mínimas previstas neste Regimento Inte; 

previsto na Lei n.º 6.932, de 7 de julho de 1981. 

CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO DOS MÉDICOS RESIDENTES 

Artigo 20. Os Médicos Residentes serão avaliados trimestralmente, por 

mento d:senvolvido péla COREME, com critérios referentes a aquisição 

a tos, habilidades e atitudes. 

Artigo 21. A critério dos preceptores dos PRMs, poderão ser feitas avalf 

de natur2za diversa (prova oral, escrita, prática, etc.). 

CAPÍTULO VII - DOS DIREITOS E DEVERES DOS MÉDICOS RES] 

Artigo 22. À Médica Residente será assegurada a continuidade da bolsa 

te o per odo de 6 (seis) meses, quando gestante, devendo, porém, o perí 

prorrogs do por igual têmpo para fins de cumprimento das exigências cons 

da Lei r.º 6.932, de 7 de julho de 1981, de maneira que a mesma cumpt 

da cargi horária exigida pelo Programa de Residência Médica. 

Artigo 3. São direitos c deveres dos Médicos Residentes: 

IL oprevistona Lein. 6.932, de 7 de julho de 1981, da CNRM; 

10 

as E SE 

Comissão de Residência Médica - COREME 

O. consoante O 

meio de instru- 

de conhecimen- 

lações adicionais 

DENTES 

e estudos duran- 

lodo da bolsa ser 

stantes do Art. 7º 

a a integralidade 

    
    

CA JEDELO Comissão de Residência Médica - € 
Da siucer [4 

NH. oque const nas Resoluções editadas pela CNRM do MEC: 

  HI. tab; o que 

V. asseio, pont 

as disposiçõº 

lece a CEREME/Cabedelo: 

es do presente Regimento Interno; 

Página 03 

El THÕÃõÕÃoa 
ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Saúde 
OREME 

tualidade, frequência e bom desempenho no cumprimento dos planos 

-científico do CO- 

lades das quais te- 

ção do PRM, por 

de ensino e trabalho previstos nos PRMs; 

VI. comparecer a todas as reuniões convocadas pela COREME/Cabedelo; 

VIL portar o crachá de identificação, de uso obrigatório. em local|de fácil visibilida- 

de; 

VII, — dedicar-se com zelo c senso de responsabilidade ao cuidado dgs pacientes; 

IX. cumprir as bbrigações de rotina; 

X. — participar de todas as atividades previstas no regime didátic 

REME/cabedelo; 

XI. levar ao conhecimento das autoridades superiores, irregulari 

nha conhecimento, ocorridas na Unidade onde estiver lotado; 

XII. completar à carga horária total prevista, em caso de interru 

qualquer causa, justificada ou não; 

XII. — eleger seu iepresentante junto à COREMF/Cabedelo; 

XIV. oficializartroca de plantão, conforme modelo padrão dstabelecido pela 

COREME 

Artigo 24, Será asseg 

1- bolsa auxílio, no 

clusiio do PRM; 

IL- Trirta (30) dias co 

III-- dispensa de até 1 

relacionados à especial 

11 

“abedelo. quando aplicável. 

trado ao Médico Residente: 

alor estipulado pela CXRM-MEC., até o término 

insecutivos de repouso, por ano de atividade; 

/O (dez) dias por ano para participação em eventos   lidade, fora da SMS de Cabedelo, conforme perm| 

revisto para con- 

ientíficos 

ssão do Preceptor   
a 

ESTADO DA PARAÍBA 

€A 
É Sec 

EDELO 
| TENER P 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

retaria de Saúde 

e do CO REME/Cabedelo, que deverá estabelecer: 

a) número máximo de residentes que poderá ser dispensado 

b) número máximo de dispensas em um mesmo ano. 

[V-Estágio optativo de trinta (30) dias consecutivos durante o segundo 

do PRM MFC. O estágio optativo deverá ser realizado no âmbito da Ate: 

Comissão de Residência Médica - COREME 

no de realização 

ção Primária em 

Saúde (11PS) e ser previamente aprovado pela COREME/Cabedelo, medipnte detalhamen- 

to das atividades por escrito, incluindo os critérios de avaliação e resp 

curante o estágio. 

Artigo 1.5. É vedado ao Médico Residente: 

[ - ausentar-se das dependências durante o período de trabalho sem prévi: 

escrito, do Coordenador de seu PRM; 

II- dele;jar a outrem responsabilidades suas previstas no PRM; 

HT- - rttirar, sem prévia anuência da Chefia competente, qualquer objet 

Ambito das Secretarias Municipal de Saúde:. 

|V- tomar medidas administrativas sem autorização por escrito de seus st 

CAPÍTULO IX - DAS INTERRUPÇÕES DO PROGRAMA 

ctiva supervisão 

autorização. por 

b ou documento do 

uperiores 

Artigo 26. O Médico Residente poderá interromper o PRM nas seguintes situações: 

1- licença gestação, em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.932 

1981; 

|1- licença médica, por um período de até 14 (quatorze) dias por ano, par; 

nt saúde, sendo assegurada ao Médico Residente o recebimento integral 

12 

de 7 de julho de 

à tratamento de 

de sua bolsa;   b 
  

 



  

  

Página 04 Cabedelo, 26 a 30 de Outubro de 2020 

es 8 MD 0] 
ESTADO DA PARAÍBA ESTADO DA PARAÍBA 

GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

E Secretaria de Saúde Es Secretaria de Saúde 

omissão de Residência Médica - COREME Sa 3EDELO omissão de Residência Médica - COREME 

o
 2]
 

  CAI JEDELC 
E TEREI | ONT 

1 - afastamento para participações em Congressos Científicos na especiplidade seguindo 

o dispesto do Artigo 23 deste regimento: Artigo 31. A suspensão será aplicada ao Médico Residente nos casos de reincidência de 

falta já punida com ativertência escrita e todas as vezes que a transgressão disciplinar se 

v- afastamento para participação nas reuniões da Associação Naciohal dos Médicos revestir de maior gravidade, sendo no mínimo de 03 (três) dias e máximo de 30 (trinta) 

Residentes — ANMR,- para qual o médico Residente for designado como representante dias, devendo o médio residente repor as atividades dos dias em que ficou afastado por 

oficial, 
este mctivo. 

vt - licenças Gala, Luto e Paternidade, em número de dias equivalente àg normas vigentes 

para servidores da SMS de Cabedelo; Parágre fo único. A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado em reu- 

nião da COREME/Cabedelo; 

$ 1º A partir do 15º (décimo quinto) dia de afastamento por Licença Tratamento de Saú- 

de (LIS), prevista no jnciso II deste artigo, o Médico Residente receberá o auxílio doença Artigo 32. A exclusão, nos casos de falta gravíssima, será aplicada exflusivamente pela 

do INSS, ao qual está vinculado por força de sua condição de autônomo. COREIVE/Cabedelo é deverá ser notificada por esta às Comissões Estadual e Nacional de 

Residêscia Médica. 

2º - O período perdido correspondente a afastamento que exceder o prévisto no inciso 1 

deste artigo seja consecutivo ou no somatório total das licenças anuais, deverá ser recupe- $ 1º, A ausência sem justificativa às atividades de estágio será considerafia falta grave, po- 

xado in'cgralmente ao término do PR dendo 'mplicar na exclusão do PRM. 

33º - Os afastamentos dos incisos III e IV deste artigo, poderão ser atêndidos de acordo $2º. A sanção de exclusão será aplicada exclusivamente pela COREME/Cabedelo, após 

com as necessidades (lo serviço e no limite máximo de 10 (dez) dias poy ano, sempre com julgam ento realizado jem reunião extraordinária convocada para este propósito apenas. 

a anuência do Coordanador do PRM e sem prejuízo para o Programa de Residência Médi- 

a, cortanto que ao fjnal da Residencia Médica tenha sido cumprida a farga horária inte- Artigo 33. Todas as penalidades deverão scr comunicadas à COREME (Cabedelo num pra- 

gral do Programa. 
zo de 10 (dez) dias. 

Artigo 34. As transgressões disciplinares que impliquem nas sanções de suspensão e ex- 

clusão serão comunidadas à COREME/Cabedelo pelo Coordenador do Rrograma para pro- 

videnciar a instauração de processo para apurar possíveis irregularidades. 

IS SANÇÕES DISCIPLINARES $1º. Após instaurado/o processo. o coordenador da COREME/Cabedelo|deverá abrir prazo 

15 sy 
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ESTADO DA PARAÍBA ” ESTADO DA PARAÍBA 

E GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO - GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CAPÍTULO X - DA 
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etar Secretaria de Saúde 

Ci 3EDELO Comissão de Residência Médica - COREME Cai 3EDELO Comissão de Residência Médica - COREME 
Secretaria de Saúde 

  

“| SEER Em Em 
de 5 (cinco) dias para a defesa do Médico Residente e designar um relator para análise do 

Artigo 27. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares aos Médicos Residen- processo. 

tes, além daquelas previstas pela legislação referente à Residência Médica e pelo Conse- 

lho Regional de Medicina, e sempre após terem sido apresentadas, discutidas e aprovadas g 2º. O Médico Residente ficará suspenso de suas atividades do PRM gté a conclusão do 

na COREME/Cabedelo: processo. 

1- advertência verbal: $3º, Em qualquer situação, fica assegurado amplo direito de defesa e co ntraditório ao Mé- 

II- adyrertência escrita; dico Residente, inclusive assegurado o direito de constituir defensor. 

I- suspensão; 

Iv - exclusão. $ 4º. É concedida ao Médico Residente vistas ao processo em qualquer ma de suas fases. 

Artigo 28. A aplicação das penalidades dependerá da gravidade e/ou reihcidência da falta & 5º, As denúncias de transgressão aos regulamentos internos e à legislação em vigor serão 

cometiça, podendo não ser seguida a ordem acima. analisadas pela COREME/Cabedelo para as providências cabíveis. 

Artigo 29. As advertências verbais, nos casos de indisciplina, insubordinação ou negligên- CAPÍTULO XI DAS|DISPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

cia, dede que reconhecida sua mínima gravidade, serão feitas pelo| Coordenador do 

PRMMEC. Artigo 35. O Corpo Clínico da SMS , participarão de forma complementar da formação 

dos médicos residentes. 

81º. A sregiência às atividades teórico-práticas do PRMMFC é obrigatófia, podendo impli- 

car em advertência estrita, no caso de falta não justificada. Artigo 36. Os preceptores do PRM manterão suas responsabilidades Assistenciais como 

médicos na instituição onde atuam e deverão, como os demais membros|do Corpo Clínico, 

42º. a rrincidência das faltas leves a moderadas, desde que tenha sido feitas sanções prévi- atende: os pacientes que lhe forem atribuídos e realizar outras atividadgs inerentes ao ser- 

as com advertências por escrito, será considerado falta grave podendo lejar a exclusão do viço, éc maneira compartilhada com os Médicos Residentes. 

programa. 

Artigo 37. Os pacientes dos demais membros do Corpo Clínico poderãp ser atendidos pe- 

Artigo 30. As advertências escritas, nos casos de reincidência nas hipótéses mencionadas los Medicos Residentes, em comum acordo entre os preceptores e os médicos assistentes. 

no artigo anterior. desde que reconhecida sua moderada gravidade, serão feitas pelo 

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Coorde ador do PRM e comunicadas à COREME/Cabedelo 
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ESTADO DA PARAÍBA 
Em a E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
Secretaria de Saúde 0113/2020 do PP 00015/2020 

  

Ci 3EDEL(O Comissão de Residência Médica - COREME OBJETO Aquisição de medicamentos padronizados (farmácia básica), para atender as 
E GE D necessidades de diversos setores da secretaria municipal de saúde.:— PP nº 00015/2020 

PARTES CONTRATANTES Fundo Municipal de Cabedelo e PRIMEIRO ADITIVO AO CT 

Nº 0113/2020 — DROGAFONTE LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 08.778.201/0001-26 
vel, encaminhados à CEREM/PB,e a CNRM. OBJETIVO DO ADITIVO: : O presente Termo Aditivo tem por objetivo restabelecer o 

reequilibrio econômico-financeiro do item carvedilo! 25mg, acrescendo o valor do contrato 

em R$ 435,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), passando o valor 

Artigo 40. Este Regulamento poderá ser revisto a qualquer momento por proposta escrita, global de R$ 167.115,00 ( cento e sessenta e sete mil, cento e quinze reais) para R$ 

167.550,60 ( cento e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta 
centavos). O presente termo encontra amparo no art. 65, |I, alinea “d” da Lei Federal nº 

Artigo 39. Os casos qmissos serão resolvidos pela COREME/Cabedelo |e, quando aplicá- 

discutida c aprovada êm reunião da COREME/Cabedelo. 

8.666/93. 

Artigo 41. O presente Regimento Interno entra em vigor nesta data, em virtude de aprova- Cabedelo - PB, 15 de Outubro de 2020 
o o , . “x Ei MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretária Municipal de Saúde 

ção em reunião da COREME/Cabedelo, revogando-se quaisquer disposições em contrário. 

ESTADO DA PARAÍBA 
Cabedelo, 13 de outubro de 2020. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00047/2020 
q co duio nl fl j 1 Do Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
CO; Ae MAMA Hoimuliuno AL Dino processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Tácia Adriana Florentino de Lima Licitação nº DV00047/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
. L SERVIÇO, para o recuperação e manutenção corretiva da bomba centrífuga; RATIFICO o 

Presid nte do COREME/Cabedelo correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BRASIL BOMBAS 
MOTORES - R$ 2.580,00. 

Cabedelo - PB, 21 de Outubro de 2020 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO, para o recuperação e 
manutenção corretiva da bomba centrífuga. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00047/2020. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 — Fundo 
Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.122.1046.2137 — Manter as atividades da 
Secretaria de Saúde Elemento de Despesa: 33.90.39.99.1211 — Serviço Pessoa Jurídica 
Recurso: Próprios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 00218/2020 - 
21.10.20 - BRASIL BOMBAS MOTORES - R$ 2.580,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
” FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO     | RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00053/2020 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00053/2020, que objetiva: CONFECÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE 

é VIDRO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MULT 
ESTADO DA PARAÍBA SERVIÇOS EIRELI - R$ 16.127,01. 

Cabedelo - PB, 22 de Outubro de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍB, 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 — CONTRATO Nº 092/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 
A EXTRATO DE CONTRATO 

TORNAR SEM EFEITO OBJETO: CONFECS, O DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO. FUNDAMENTO LEGAL: 
o . ÃO: : 03.010 — 

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, Torna sem Efeito a publicação no Quinzenário Pundo” Munleipal de € Saúde | Erojato Atividade: O 122 1046 21º 57 Manter as Atividades 
Municipal, referente à terceira semana do mês de Outubro do corrente ano (19 a 23 de Material Pormandtia Russo Erépcio reto Rinidado, TO 204 1OAE BIA E untar as 
Outubro de 2020), o EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO UNILATERAL, cujo Ações da Atenção Básica Elemento de Despesa: 44.90.52.99.1214 — Equipamentos é 

objeto é a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal Maria das Mivdades do SUS Elometo de Desposa: 44 00. 55 DO A214. Equipamentos é Materal 
Graças Resende, em favor da empresa M.C. CONSTRUTORA EIRELLI. Permanente Recurso SUS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 
00234/2020 - 22.10.20 - MULT SERVIÇOS EIRELI - R$ 16.127,01. 

Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020 
MARCIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA - Secretária de Educação 

STADO DA PARAIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020 
& Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoelro Oficlal e observado parecer da 

ESTADO DA PARAÍBA Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA ZOONOZES; 

HOMOLOGO o correspondente procedimento lickatório em favor de: ELETROPECAS T 
COMERCIAL EIRELI - R$ 27.361,00. 

EXTRATO DE CONTRATOS Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Cozinha destinados a Merenda Escolar. MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00073/2020. DOTAÇÃO: Unidade 

  

Orçamentária: 02.090 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 
12.122.2001.2019- Manter as Atividades da Secretaria de Educação 12.365.1004.2022- ESTADO DA PARAÍBA 
Manter as Creches e Pré- Escolas do Município 12.361.1005.2028- Manter ao Custeio FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 
das Atividades do Ensino Fundamental(MDE) 12.361.1005.2029- Manter o Custeio das ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00025/2020 
Atividades do Ensino Fundamental(FUNDEB 40%) Elemento de Despesa: 3390.30- 
Material de Consumo 4490.52- Equipamentos e Material de Consumo Fonte de Recurso: Pio Muidpel de Sadia de Cabedelo ESTO a Dani Toca aa a ROO BEnadto Soares 
1111 — Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos- Educação 1113- da Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho 

: O i. de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar 
Transferências do FUNDEB 40% 1124 — Outras Transferências de Recursos do FNDE/ nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decrsto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; 
QSE/ Manutenção da Educação Infantil. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de Decreto, Municipal nº ez. sol z, ae Março de Zon ue logislação pertinonto, consideradas as 

2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº | alterações posteriores das referidas normas; e, alnda, conforme a classiflcação da propo 
00313/2020 - 22.10.20 - CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - R$ 9.760,00; CT Nº * ARIUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROBLE TRÔNICOS PARA SO ONOBISS: resolvo 
00314/2020 - 22.10.20 - DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI - META COMÉRCIO - | registrar o preço nos seguintes termos: 
R$ 6.759,45; CT Nº 00315/2020 - 22.10.20 - ELAINE GOMES GALVAO - EPP (UNIMIX) órgão e/ou entidade Integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
- R$ 24.465,00; CT Nº 00316/2020 - 22.10.20 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E SAÚDE DE CABEDELO - CNPJ nº 04.849.697/0001-20. 

DISTRIBUIDORA EIRELLI - R$ 13.230,00; CT Nº 00317/2020 - 22.10.20 - THOMAS . 
JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 19.050,00. VENCEDOR: FLETROPESAS TI COMERCIAL ElREL! 

CNPJ: 16.501.916/0001-65 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

ESTADO DA PARAÍBA 4 FREEZER HORIZONTAL 500 Litros FRICON/HCED- UND 22.765,00 5.530,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO (ou superior) REEZER HORIZONTAL. 503 

Capacidade de aproximadamente 519 
EXTRATO DE CONTRATO L. 2 portas. Caixa interna em aço 

OBJETO: Aquisição dos Materiais de consumo, com a finalidade de atender as Dr ontação do produto. Panadorea 
necessidades dos serviços de MANUTENÇÃO ELETRICA dos Próprios Públicos do ergonômicos. Dreno de degelo frontal. 
município de Cabedelo. SEINFRA — PROC 1.354/2020 — AMPLA PARTICIPAÇÃO. pupila função: freezer o coneevador: 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00104/2020. DOTAÇÃO: Unidade Ampa Daiana ada. meo nura Com 
Orçamentária: 02.220- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Projeto Atividade: E oimados (aa XP SIS 1 T30S 
15.451.1030.2124- Conservar e Manter Próprios Públicos Elemento de Despesa: 763 mm. Cor branca, 220 V, com Selo 
Ne Material de Consumo Fonte de Recurso: 1001- Recursos Ordinários. Procel A e garantia de 01 ano. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: = E 
Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00319/2020 - 26.10.20 - CENTER LUZ O O VER, tão qa QU] Eis TAGOS UND 8)1:847,00/17.629,00 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 252.000,00. 

   



  

  

Página 06 

vertical, Chassi inoxidável, Sistema de INVERTER 
Tripla Filtragem, Filtro Removível, 

Desumidificador, Display Digital em 
Led, Selo Procel classificação 
energética Inmetro “ A", Display 
Digital na Evaporadora, (economia A), 
controle remoto, Gás R410a, Garantia 

mínima: 1 ano 
(evaporadora/condensadora) e 3 anos 
(compressor). CONDIÇÕES 
ADICIONAIS: Serviço de Instalação 
com fomecimento de todos os 
materiais e acessórios 

3 Ar Condicionado Split Inverter 12.000 AGRATTO/ECO UND 22.154,00 4.308,00 

Btus/h, frio 220 Volts, Salda de ar12000 

vertical, Chassl Inoxidável, Sistema de INVERTER 
Tripla Filtragem, Filtro Removível, 
Desumidificador, Display Digital em 
Led, Selo  Procel classificação 
energética Inmetro “ A", Display 
Digital na Evaporadora, (economia A), 
controle remoto, Gás R410a, Garantia 

minima: 1 ano 
(evaporadora/condensadora) e 3 anos 
(compressor). CONDIÇÕES 
ADICIONAIS: Serviço de instalação 
com fomecimento de todos os 
materiais e acessórios 

TOTAL 27.361,00 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 
de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específi ica para aquisição pretendida, assegurada 

cia ao em de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada da cor ção do objeto te desta Ata, 
formalizada através da respectiva Nota de Empenho, serão observadas as cláusulas é 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 
00027/2020, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de 
Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: 

  

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável 

pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa. 

Por árgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00027/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 

órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00027/2020 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame: 

- ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI. 
CNPJ: 16.501.916/0001-65. 
Item(s): 1-2-3. 
Valor: R$ 27.361,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 

Comarca de Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/2020 
Nos termos do final pelo e Oficlal e parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00052/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(Participação Exclusiva ME/EPP); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - R$ 70.933,00; SOS 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 203.167,00; VIVA 
SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA — ME - R$ 103.674,00. 

Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00027/2020 

Aos 27 dias do mês de Outubro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Funda 
Municipal de Saúde de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva - Monte 
Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e 

+ as das referidas normas; e, alnda, conforme a 
i no Pregão jal nº que objetiva o registro de 

reços para: AQUISIÇÃO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação 
Exclusiva ME/EPP)3; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE CABEDELO - CNPJ nº 04.849.697/0001-20. 

VENCEDOR: FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 

CNPJ: 15.687.433/0001-34 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

3 Cobertura de silicone suave comFOAM UNID 350 28,22 9.877,00 

microaderôncia seletiva, composta deLITE/CONVATEC 

espuma de poliuretano absorvente, borda 
adesiva e oclusiva de fixação, camada 

externa de permeabilidade seletiva, 

estéril, com aplicação 3 peças.Tamanha 

aproximadamente:10 X 10 cm. 

4 Cobertura de silicone suave comFOAM UNID 300 47,6014.280,00 

microaderência seletiva, composta deLITE/CONVATEC 

espuma de poliuretano absorvente, borda 
adesiva e oclusiva de fixação, camada 

externa de permeabilidade seletiva, 

estéril, com aplicação 3 peças.Tamanha 

aproximadamente: 15 X 15 cm 

17 Pasta composta por 3 hidrocolókies DUODERM/CONVATEC UNID 290 54,4015.776,00 

(gelatina, pectina e carboximetilcelulose), 
óleo minsral e polletilsno. Interage com o 

exudato da ferida formando um meia 

úmido que favorece o processo de 

cicatrização. Tamanho: 
aproximadamente: 30g 

198 Curativo estéril, não aderente, maclo, do AQUACEL UNID 500 62,0031.000,00 

material não tecido, composto por 100% AG+/CONVATEC 
de fibras de carboximelticelulose, 1,2% de 

prata lônica, cloreto de benzetônio a 

Cabedelo, 26 a 30 de Outubro de 2020 

EDTA (ácido etilenodiamino | tetra- 
acético), para tratamento de feridas 
infectadas e auxilia na remoção de 

tecidos desvitalizados. Tamanho 
aproximadamente 10cmx10cm. 

TOTAL 70.933,00 

VENCEDOR: SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ: 28.167.665/0001-03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

12 

13 

20 

Antissóptico degermante com BIGUASOAP/OLIGAM LITRO 130 73,00 9.490,00 
Polihexanida (PHMB) 0,2% associado 
a isopropanol, amida de coco, cloreto 
de cetil trimetil amônio, 

hidroxietilcelulose para promover 

issepsia com auxílio de água, 
escovas ou mesmo somente 
procedimentos de lavagem e limpeza 

da pele, não provoca resistência 
microbiana, e não possui efeito 
alergênico ou irritante primário e 

cumulativo . Tamanho: 1 litro 

  

Cobertura de espuma de poliuretanoBIATAIN UNID 450 118,00 53.100,00 

a base de Ibuprofeno, com indicação IBU/COLOPLAST 
para feridas exsudativas e alívio da 
dor. Tamanho: Aproximadamente: 

15mx15em. 

Creme protetor da peleCREME UNID 480 60,00 28.800,00 
correlato,composto por  parafinaBARREIR/COLOPLAST 
liquida e citrato de magnésio a base 
de glicerol e azeite de silicone água 
purfficada Krorepelente, ajuda a 
manter o PH natural da 
pele.Apresentação: Bisnagas com 
aproximademente 60 gr. 

Curativo hidrocolóide estéril, CONFEEL ALIVIADOR DE UNID 194 52,00 10.088,00 
composto de Carboximetilcelulose e PRESSÃO 
Alginato de cálcio, com membrana 

inteligente de permeabilidade seletiva 
e sinal de troca com anóls de espuma 

de plietileno que so aliviadores de 
pressão adesivo 

E leroporaso. Tamanho 

aproximadamente:15cm. 

  
   

Curativo hidrocolóide estéril, CONFEEL ALIVIADOR DE UNID 150 48,00 7.200,00 
composto de Carboximetilcelulose e PRESSÃO 
Alginato de cálcio, com membrana 

inteligente de permeabilidade seletiva 

e sinal de troca com anéis de espuma 
de polietileno que são aliviadores de 
pressão e adesivo 

microporoso. Tamanho entre e 7cm. 

Curativo Hidrocolóide HIDROCOLÓIDE UNID 598 48,00 28.704,00 
estéril composto porPLUS/COLOPLAST 
carboximetilcelulose e alginato de 
cálcio, com membrana inteligente de 

permeabilidade seletiva , bordas 
biseladas e sistema de aplicação sem 

toque, sinal de troca. Tamanho 

aproximadamente: 15cemx15cm. 

Curativo Hidrocolóide HIDROCOLÓIDE UNID 550 28,50 16.225,00 

estéril composto porPLUS/COLOPLAST 

carboximetilcelulose e alginato de 

cálcio, com membrana inteligente de 

permeabildade seletiva e grade 

demarcadora da ferida, bordas 

biseladas e sistema de aplicação sem 

toque, sinal de troca. Tamanho 

aproximadamente: 10cmx1 Ocm. 

Curativo Hidrocolóide HIDBROCOLÓIDE PLUS UNID 280 32,00 8.960,00 

estéril composto porCONTORNO 

carboximetilcelulose e alginato de 

cálcio, com membrana inteligente de 

permeabilidade seletiva e grade 
demarcadora da ferida, bordas 

bisesladas e sistema de aplicação sem 

toque, sinal de troca. Tamanho 

aproximadamente: 9 emx1 tem. 

Creme branco , viscoso, não estéril, ATRACTION/COLOPLAST UNID 580 70,00 40.600,00 

composto por água, 10% de uréia, 

palmitato de isopropilo, palmitato de 

octila, 4% de alfa hidroxiado (ácido 

lático, sorbitol lactato de amônio. 
Indicado para tratamento, prevenção, 

hidratação de áreas 

ressecadas, pacientes diabéticos com 

xerose de leve a alta, oferecendo 
hidratação superior ao ressecamento, 

escamação ou rachaduras. Sem 

Conservantes, corantes ou perfume. 
Tamanho aproximadamente 75mil. 

  

TOTAL 203.167,00 

VENCEDOR: VIVA SAUDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA — ME 

CNPJ: 15.383.101/0001-66 

ITEM 

5 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

Composto de óleo vegetal e ácido graxo CURATEC AGE UNID 180 23,00 4.140,00 

essencial, Copaiba, lectina e alfa-ESSENCIAL/L.M.FARMA 

bisabolol, triglicerídeos de cadeia média 

(ácido capríllco , ácido Ilnolleco). 

Vitamina (A), vitamina (E) 
natural. Tamanho : Aproximadamente 

100ml. 

Curativo estéril por radiação gama, CURATEC AGE 30 UNID 200 17,97 3.594,00 

constituída por malha de acetato de RAYON/L.M.FARMA 

celulose (Rayon) não aderente, 

impregnado com óleos de origem 

vegetal ricos em Ácidos Graxos 
Essenciais. Produto de fácil aplicação 

que não adere ao leito da ferida, 

evitando a retirada do tecido recém 

formado. É capaz de manter o melo 

hidratado, favorecendo o processo de 

cicatrização, desbridamenta e alivio da 

dor. Embalado em envelops PET/ 
Alumínio, registrado na Anvisa como 

correlato classe de risco Ill.Tamanho 
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aproxiadamente:7,6cmx20,3cm 

15 Gaze 100% algodão impregnada com CURATEC GAZE COM UNID 800 65,00 52.000,00 
Polihexametileno de Biguanida 0,2%.PHMB/L.M.FARMA 

Tamanho aproximadamente: 

10cmxi0cm. 

18 Solução antissóptica aquosa composta AQUASEPT PLUS UNID 230 78,00 17.940,00 
de coco amido proplibetalna, SPRAYNVALKMED 
polidocanol, glycereth-7 tri-acetato e 
polihexanida 0,2%. Atividade 
antisséptica, ação da polihexanida 
através de agregação bacteriana e 
bloqueio dos canais de cálcio das 
membranas microbianas como ação 
letal, sem a possibilidade de seleção de 
mutantes resistentes destes micróblos, 
formador de fllme, protetor da pele 
lesada ou não, ativa em presença de 
matéria orgânica, não possui resistência 
microbiana, amplo espectro de 
atividade. Para limpeza, irrigação, 
hidratação, descontaminação dérmica, 

mantendo as condições ideais para a 
correta cicatrização. Não possul efelto 
alergênico e não possul efeito Irritante 
primário e cumulativo. Tamanho 
aproximadamente:500 ml. 

21 Rede tubular elástica par fixação de POOLFIX REDE UNID 100 120,00 12.000,00 
curativos .Tamanho aproximadamente TUBULAR 
2imm. CAL.3/POOLTEX 

22 Rede tubular elástica par fixação de POOLFIX REDE UNID 100 140,00 14.000,00 
curativos .Tamanho aproximadamente TUBULAR 
23mm. CAL.4/POOLTEX 

TOTAL 103.674,00 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 

A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo firmar 
contratações oriundas do Sistema de Regisiro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 

de li para ição pretendida, ja ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou y indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
A cada da cor do objeto te desta Ata, te [+ 

atavês da respectiva Nota de Empenho, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital 
ção que a Pregão P nº 20, parte ii 

instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser 
utilizada: 

  Pelo Fundo Municipal de Saúde de C: que é o órgão g pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura pi definida no respectivo 
orçamento programa. 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 
0052/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00052/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 

- FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. 
CNPJ: 15.687.433/0001-34. 
item(s): 3 -4- 17-19. 
Valor: R$ 70.933,00. 

- SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI. 
CNPJ: 28.167.665/0001-03. 
Item(s): 1-2-6-9-10-11-12-13-20. 
Valor: R$ 203.167,00. 
- VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA — ME. 
CNPJ: 15.383.101/0001-66. 
Item(s): 5 -8-15-18-21 - 22. 
Valor: R$ 103.674,00. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Cabedelo. 

Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2020 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
GÁS MEDICINAL, OXIGÊNIO (02) AR COMPRIMIDO E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE OXIGENOTERAPIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00042/2020. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal 
de Saúde Projeto Atividade: 10.122.1046.2137 — Manter as atividades da Secretaria de 
Saúde Elemento de Despesa: 33.90.39.99.1211 — Serviço Pessoa Jurídica Recurso: 
Próprios Projeto Atividade: 10.302.1014.2142 — Manter as ações de Média e Alta 
Complexidade Elemento de Despesa: 33.90.39.99.1214 — Serviço Pessoa Jurídica 
Recurso: Média e Alta Complexidade. VIGÊNCIA: até 06/10/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 00221/2020 - 
06.10.20 - White Martins Gases Industriais Ne Ltda (Filial) - R$ 560.695,00. 
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