
*DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 6.118 DE 16 DE ABRIL DE 2020. 

PACTUA O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições; 

CONSIDERANDO: 

- a situação de emergência de saúde internacional declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e o alinhamento do 

Ministério da Saúde (MS) por meio de suas orientações e recomendações, o Brasil passa a 

tomar medidas, declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, conforme a Portaria nº 188, de 03 de 

fevereiro de 2020; 

- a Deliberação Conjunta CIB/COSEMS nº 71, de 01 de abril de 2020, que pactua, ad 

referendum, o Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro; 

- o Parágrafo Único, do artigo 9º, da Deliberação CIB-RJ nº 1.481, de 08 de dezembro de 2011, 

que dispõe sobre a prerrogativa do Presidente da CIB-RJ e do Presidente do COSEMS-RJ de 

deliberarem, conjuntamente, as pactuações “ad referendum” da CIB-RJ, nos casos de urgência 

comprovada e relevante interesse, mediante ratificação do colegiado na primeira reunião 

seguinte;  

- a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, decorrente do 

Coronavírus - COVID-19, responsável pela atual pandemia; 

- o Decreto nº 46.984, de 20 de março de 2020, estabelece que “Art. 2º - As autoridades 

competentes editarão os atos normativos necessários à limites da Lei Complementar nº 

101/2020”.; 

- as orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o cenário da pandemia passa a ser 

considerada prioridade na agenda da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ), passando 

a pensar e desenvolver ações estratégicas no campo da saúde no enfrentamento ao vírus; 

- para além dos problemas relacionados a propagação do Coronavírus, um dos desafios 

impostos está relacionado à garantia de manter o acesso ao cuidado em saúde a enfermidades 

pré-existentes. Simultaneamente, entende-se que existem danos em potencial à população 

haja vista a rapidez de contágio e uma importante taxa de mortalidade agravada ao grupo 

apontado com propício a maior risco de infecção; 

- que todas as pessoas estão suscetíveis a contrair o Coronavírus. Contudo, usuários idosos, 

acometidos por doenças crônicas como, diabetes e hipertensão, além de imunodeprimidos são 

considerados pertencentes ao grupo de risco quando infectados, dado o fato da infecção ser 

passível de ocasionar o agravamento do quadro clínico dos mesmos, levando, inclusive, a 

óbito; e  



- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2020; 

DELIBERA: 

Art. 1º - Pactuar o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

para Enfrentamento da Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19).  

Art. 2º - Validar os Hospitais e Leitos de referência para a COVID-19, previstos no referido 

Plano, conforme discriminado no Anexo desta Deliberação. 

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 

Presidente 

ANEXO 
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taria do Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ), passando a pensar e
desenvolver ações estratégicas no campo da saúde no enfrentamento
ao vírus;

- para além dos problemas relacionados a propagação do Coronaví-
rus, um dos desafios impostos está relacionado à garantia de manter
o acesso ao cuidado em saúde a enfermidades pré-existentes. Simul-
taneamente, entende-se que existem danos em potencial à população
haja vista a rapidez de contágio e uma importante taxa de mortali-
dade agravada ao grupo apontado com propício a maior risco de in-
fecção;

- que todas as pessoas estão suscetíveis a contrair o Coronavírus.

Contudo, usuários idosos, acometidos por doenças crônicas como,
diabetes e hipertensão, além de imunodeprimidos são considerados
pertencentes ao grupo de risco quando infectados, dado o fato da in-
fecção ser passível de ocasionar o agravamento do quadro clínico dos
mesmos, levando, inclusive, a óbito; e

- a 4ª Reunião Ordinária da CIB/RJ realizada em 16/04/2020;

DELIBERA:

Art. 1º - Pactuar o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro para Enfrentamento da Infecção pelo Novo
Coronavírus (COVID-19).

Art. 2º - Validar os Hospitais e Leitos de referência para a COVID-19,

previstos no referido Plano, conforme discriminado no Anexo desta

Deliberação.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Presidente

INSERIR EPS
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*Republicada por incorreção no original publicada no D.O. de 28/04/2020.

Id: 2251094

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA

D E S PA C H O S DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 24.04.2020

PROCESSO Nº SEI-08/001/010090/2020 - HOMOLOGO a Licitação
por Pregão Eletrônico nº 051/2020, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. A U TO R I Z O a
despesa em nome das empresas CHL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA, referente ao item 01 e NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS EIRELI, referente ao item 02, pelo valor total
de R$ 65.446,50 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e
seis Reais e cinquenta centavos), a conta do PT
2961.10.302.0151.8341 - ED 3390.30.07 - Fonte 122.

DE 27.04.2020

PROCESSO nº E-08/001/4087/2014 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 083/2020, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. Autorizo a des-
pesa em nome da empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPISTALARES
LTDA-EPP, referente ao único item, pelo valor total de R$ 31.280,00
(Trinta e um mil, duzentos e oitenta Reais), a conta do PT
2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 - Fonte 100.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 27.04.2020

PROCESSO Nº SEI-08/001/011587/2019 - HOMOLOGO a Licitação
por Pregão Eletrônico nº 068/2020, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. AUTORIZO a
despesa em nome da empresa BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME, re-
ferente ao item 04, pelo valor total de R$ 4.357,70 (quatro mil, tre-
zentos e cinquenta e sete Reais e setenta centavos), a conta do PT
2961.10.302.0151.8341 - ED 3390.30.0 - Fonte 122. Restaram Deser-
tos os itens 01 e 02 e Fracassado o item 03.

Id: 2251040

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE DIREITOS E VANTAGENS

DESPACHOS DO DIRETOR
DE 06/05/2020

CONCEDO 03 (três) meses de Licença Prêmio aos servidores, de acordo com os períodos-base discriminados abaixo:

PROCESSO Nº S E RV I D O R ID. FUNC. CARGO PERÍODO-BASE
E-08/604421/2005 ADRIANA S. GARCIA 32283342 O D O N TO L O G O 22/11/2014 A 04/12/2019
E-08/602941/2010 ANA LUCIA T. FONSECA 3 1 0 7 11 2 0 AUX. ENFERMAGEM 02/09/2013 A 08/09/2018
E-08/602309/2001 ANGELA Mª CACIANO 30180740 AUX ENFERMAGEM 2 0 / 11 /2014 A 17/01/2020

DE 29.04.2020

PROCESSO Nº E-08/001/951/2017 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 035/2020, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. AUTORIZO a
despesa em nome da empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A, refe-
rente ao único item, pelo valor total de R$ 406.016,10 (quatrocentos e
seis Mil, dezesseis reais e dez centavos), a conta do PT
2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 - Fonte 100.

PROCESSO Nº E-08/001/6276/2016 - HOMOLOGO a Licitação por
Pregão Eletrônico nº 045/2020, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. AUTORIZO a
despesa em nome das empresas UNIQUE DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS EIRELI, referente aos itens 01, 02 e 04 e BH FARMA
COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao item 02, pelo valor total de R$
96.714,30 (noventa e seis mil, setecentos e quatorze reais e trinta
centavos), a conta do PT 2961.10.302.0151.8340 - ED 3390.30.26 -
Fonte 100.

PROCESSO Nº SEI-08/001/016722/2019 - HOMOLOGO a Licitação
por Pregão Eletrônico nº 052/2020, nos termos do pronunciamento da
Pregoeira, conforme a Ata de Pregão de Adjudicação. A U TO R I Z O a
despesa em nome das empresas LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI, re-

ferente ao item 01, e NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA, referente ao item 04, pelo valor total de R$ 154.837,86 (cento
e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e
seis centavos), a conta do PT 2961.10.302.0151.8341 - ED
3390.30.07 - Fonte 122. Restou Fracassado o item 02 e Deserto o
item 03.

Id: 2251080
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