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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID 19
CONSIDERANDO que o Decreto 2256, de 17 de março de 2020, declarou situação de emergência em saúde pública no Município de Monte
Carmelo/MG em razão de surto da doença respiratória COVID-19, dispôs sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e instituiu o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, para monitoramento da emergência em saúde pública
decretada;
CONSIDERANDO que o Município de Monte Carmelo, aderiu ao Plano Minas Consciente do Governo do Estado, por meio do Decreto 2307, de 07
de agosto de 2020;
CONSIDERANDO que o Município de Monte Carmelo regrediu para a onda amarela do Plano Minas Consciente, que autoriza a abertura dos
serviços não essenciais;
CONSIDERANDO que os casos de infecção do Coronavírus estão aumentando no Município, juntamente com a ocupação de leitos na rede
hospitalar municipal;
CONSIDERANDO que as medidas sanitárias deverão ser acompanhadas diariamente, de forma responsável, a fim de monitorar seus efeitos sobre
a curva de tendência, observando o impacto das medidas no sistema de saúde;
CONSIDERANDO que o Comitê tem competência para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, além de adotar e fixar
medidas de saúde pública necessárias para prevenção e contágio e o tratamento das pessoas afetadas;
DELIBERA
Recomenda-se que fiquem em isolamento mínimo de 10 (dez) dias os munícipes que retornarem de viagem de férias dos locais com potencial perigo
de infecção pela COVID-19, tais como praias e cidades turísticas, a fim de reduzir os riscos de transmissão para os familiares e a população em
geral.
Recomenda-se, ainda, o comparecimento imediato à unidade de saúde caso apresentem qualquer sintoma relacionado à contaminação da COVID19, como problemas respiratórios, coriza, tosse, dor de garganta, febre, perda de paladar ou olfato, distúrbios gastrointestinais (diarreia, náusea e
vômito), cansaço (astenia) e diminuição do apetite (hiporexia).
Monte Carmelo/MG, 27 de janeiro de 2021.
ANA FLÁVIA NOVAIS E SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Presidenta do Comitê de Enfrentamento à COVID 19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO – MG. AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO SRP N° 06/2021 NA FORMA: ELETRÔNICA. A
Secretária Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 10 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas o
Pregão n° 06/2021 – Modo de Disputa Aberto na Forma Eletrônica, tipo menor preço por item, tendo como objeto: Refere-se à Registro de Preços
para Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar, Solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde de Monte Carmelo-MG, os
quais foram Desertos e Fracassados em processos anteriores, sendo a maioria para atender a Processos Judiciais. Entrega das Propostas: a partir
de 29/01/2021 no site www.licitanet.com.br. Abertura da Sessão do Pregão Eletrônico: 10/02/2021 às 09h30mim no site www.licitanet.com.br. Para
obterem maiores informações os interessados poderão procurar o Setor de Licitação, de 08:00 às 11:30, e de 13:30 às 17:00 ou ligue (34) 3842-5880
ou ainda pelo e-mail licitacao@montecarmelo.mg.gov.br. O edital encontra-se a disposição dos interessados nos sites
www.montecarmelo.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, ou na sede da Prefeitura. Monte Carmelo, 28 de janeiro de 2021. Iscleris Wagner Gonçalves
Machado – Pregoeiro.
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