ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO
O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais,direcionadas para atender
os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais capacitados para
tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01 base de Serviço
Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre condutores, técnicos
de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista, psicóloga e profissional de
apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por coordenação e agentes de
endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra Soares, que foi direcionado
para atender os casos mais agravados de Covid-19, o mesmo dispõe de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência total a população, em sala específica
para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO
Nº do
Processo
Pagamento

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

2793

F DE JESUS BEZERRA

132/2019

035

15/12/2020

2792

F DE JESUS BEZERRA

132/2019

034

15/12/2020

2794

F DE JESUS BEZERRA

132/2019

035

15/12/2020

2731

F DE JESUS BEZERRA

132/2019

034

15/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO
O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO
Nº do
Processo
Pagamento

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

2795

GNMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

123-2019

10

12/12/2020

2463

GNMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

123/2019

09

02/12/2020

2796

GNMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

123/2019

10

14/12/2020

2465

GNMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

123/2019

09

02/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO
Nº do
Processo
Pagamento
2797
2487
2798
2485

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

HUDSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO EIRELI
HUDSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO EIRELI
HUDSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO EIRELI
HUDSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO EIRELI

136-2019
136-2019
136-2019
136-2019

202073
202070
202073
202070

15/12/2020
01/12/2020
15/12/2020
02/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2799
2800
2483

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

OLMIR ROGES SALMORIA
OLMIR ROGES SALMORIA
OLMIR ROGES SALMORIA

111-2020
111-2020
111-2020

59
59
55

15/12/2020
15/12/2020
02/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO
Nº do
Processo
Pagamento
2803
2473
2804
2472

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

EDIVILSON LEME RODRIGUES
EDIVILSON LEME RODRIGUES
EDIVILSON LEME RODRIGUES
EDIVILSON LEME RODRIGUES

131-2019
131-2019
131-2019
131-2019

2020104
202099
2020104
202099

14/12/2020
02/12/2020
14/12/2020
02/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2801
2475
2802
2474

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

EDIVILSON LEME RODRIGUES
EDIVILSON LEME RODRIGUES
EDIVILSON LEME RODRIGUES
EDIVILSON LEME RODRIGUES

118/2020
118/2020
118/2020
118/2020

2020105
2020100
2020105
2020100

14/12/2020
02/12/2020
14/12/2020
02/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2807
2808

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

A J DE PAULA GESTAO DE SAUDE
A J DE PAULA GESTAO DE SAUDE

023
023

014
014

23/12/2020
23/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2805
2806

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

P D Q DE ARAUJO CINTRA
P D Q DE ARAUJO CINTRA

129/2019
129/2019

018
018

15/12/2020
15/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO
Nº do
Processo
Pagamento
2477
2480
2482
2786
2788
2790

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

145/2019
145/2019
145/2019
145/2019
145/2019
145/2019

049
047
048
055
057
054

30/11/2020
30/11/2020
31/11/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2476
2478
2481
2789
2787
2785

ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
ASS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

145/2019
145/2019
145/2019
145/2019
145/2019
145/2019

049
047
048
054
057
055

30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

2676

CENTRO DE INTEGRAÇÃOEMPRESA
ESCOLA

082-2019

2729M

17/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2733
2732

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

SSJCT ENFERMAGEM LTDA
SSJCT ENFERMAGEM LTDA

120-2020
120-2020

074
074

15/12/2020
15/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO
Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, que ressalta que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação;
Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes;
Considerando a Portaria/GM 1101 de 2002, que estabelece os parâmetros de
cobertura assistenciais;
Considerando a necessidade de assegurar a prestação de serviço laboratorial
aos munícipes de Itatim, de forma a complementar a assistência à saúde;
Considerando que os Exames Laboratoriais são indispensáveis e necessários
como apoio para diagnostico de inúmeras patologias, principalmente nesse momento
delicado, onde todos estão enfrentando a disseminação da Covid-19;
O Município de Itatim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
realizou Exames Laboratoriais, como instrumento para complementar a assistência
médico ambulatorial, realizada nas Unidades de Saúde e no Hospital Maternidade
Maria Eunice Dultra Soares.
Foram elaborados alguns apostilamentos referente aos contratos vigentes,
conforme listagem abaixo, para que fosse possível tal realização e pagamento dos
laboratórios contratados para esta finalidade.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento

Nome da empresa

Descrição de
materiais

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

2734

SIDNEY DOS SANTOS
OLIVEIRA ME

EX.
LABORATORIAIS

144-2019

456

16/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segu+ndo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da
BR 116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica
a 200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e
Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da
Família ativas, sendo 05 na sede e 02 na zona rural, 03 com saúde bucal, composta
por: agentes comunitários de saúde, recepção, médico, enfermeiro, técnicos de
enfermagem (procedimentos e vacinação) e serviços gerais, direcionadas para
atender os casos mais leves de Covid-19, as quais dispõem de profissionais
capacitados para tal atendimento e assistência a população da área abrangente; 01
base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11 profissionais entre
condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra
Soares, que foi direcionado para atender os casos mais agravados de Covid-19, o
mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e assistência total a
população, em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios, e sala de
isolamento.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais,

credenciados, estagiários

e

terceirizados que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2784
2783

Nome da empresa

Nº do
Contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

ALVES E SILVA LTDA
ALVES E SILVA LTDA

137-2020
137-2020

015
015

15/12/2020
15/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes em seu território, que residem em áreas
urbanas e rurais, em uma área total de 574,259km². Está localizado ás margens da BR
116, sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica a
200 km de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Teresinha e Milagres.
Na dimensão da saúde do município, dispomos da Vigilância sanitária e
Epidemiológica composta por coordenação de agente de endemias, que foram
direcionados para atender e da assistência sobre quais que assunto relacionado à
covid-19, o mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e
assistência total a população.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que
fosse possível o pagamento dos profissionais, credenciados, estagiários, terceirizados
que prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2495
2782
2566
2576

Nome da empresa
ROSANGELA CARVALHO DOS S
ANDRADE
ROSANGELA CARVALHO DOS S
ANDRADE
INSS
INSS

Descrição do
serviço

Nº da
Matricula

Nº da
Nota

Data de
Emissão

VIEP

4609

-

05/12/2020

VIEP

4609

-

05/12/2020

VIEP
VIEP

-

-

13/12/2020
11/12/2020

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo dados
do IBGE possui 14.487 habitantes em seu território, que residem em áreas urbanas e
rurais, em uma área total de 574,259km². Está localizado ás margens da BR 116,
sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica a 200 km
de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Teresinha e Milagres.
Na dimensão da saúde do município, dispomos da Vigilância sanitária e
Epidemiológica composta por coordenação de agente de endemias, que foram
direcionados para atender e da assistência sobre quais que assunto relacionado à
covid-19, o mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e
assistência total a população.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que fosse
possível o pagamento dos profissionais, credenciados, estagiários, terceirizados que
prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento
2496
2567
2779
2577

Nome da empresa

Descrição
do serviço

Nº da
Matricula

Nº da
Nota

Data de
Emissão

RODRIGO CARVALHO DE SOUZA
INSS
INSS
INSS

VISA
VISA
VISA
VISA

3890
-

-

05/12/2020
13/12/2020
13/12/2020
11/12/2020

-

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo dados
do IBGE possui 14.487 habitantes em seu território, que residem em áreas urbanas e
rurais, em uma área total de 574,259km². Está localizado ás margens da BR 116,
sendo a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica a 200 km
de Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Teresinha e Milagres.
Na dimensão da saúde do município, dispomos da Vigilância sanitária e
Epidemiológica composta por coordenação de agente de endemias, que foram
direcionados para atender e da assistência sobre quais que assunto relacionado à
covid-19, o mesmo dispõe de profissionais capacitados para tal atendimento e
assistência total a população.
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que fosse
possível o pagamento dos profissionais, credenciados, estagiários, terceirizados que
prestam serviços no município.

PLANILHA DE CONTROLE /APOSTILAMENTO

Nº do
Processo
Pagamento

Nome da empresa
COMUNIDADE CIDADANIA E VIDACOMVIDA
COMUNIDADE CIDADANIA E VIDACOMVIDA
COMUNIDADE CIDADANIA E VIDACOMVIDA

Descrição do
serviço

Nº do
contrato

Nº da
Nota

Data de
Emissão

CONTRATAÇÃO

008-2020

486

30/04/2020

CONTRATAÇÃO

008-2020

467

30/03/2020

CONTRATAÇÃO

008-2020

467

30/03/2020

