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DROÃO : 06 Secretaria Municipal de Saude 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Saúde 
PROJETO! ATIVIDADE: 2.045 Manutenção da Atenção Básica 

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA: 3.3.90.36.00 Outros sem. de tercetos pessoa física 
SUBELF-MENTO : 3.3.90.38.16 Locação de bens móveis e intangivela 

FONTE DE RECURSO: 1214000000 Traneterancia SUS Soco derem:Mio 

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) 
necessário(s) a Ações de enfretamento de calamidade pública da Emergência de saúde pública de 
Impudência Nacional decorrente do Coronavirus (COVID-19), custeadas com recursos repassados 
pelo MS no programa de trabalho 10.122.5018.21C0.6500 - enfretamento da emergência de saúde de 
importância Internacional decorrente do coronavírus, transferidos no bloco de custeio das ações e dos 
serviços públicos de saúde - Grupos do piso de Atenção Elásica-PAB e de Atenção de Média e Alta 
Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao 
custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatodal e 
hospitalar decorrente do coronavirus - COVID-19, conforme portaria 1445, de 29 de Maio de 2020, em 
proveito da secretaria municipal de saúde. Prestação de serviço de alugel de tendas para o Centro de 
Enfretamento do COVID para propiciar espaço adequado, amplo e com vasta ventilação para que os 
pacientes mantenham a distancia mínima recomendada. Neste caso, os pacientes ficarão nas Tendas, 
aguardando o atendimento da equipe Médica. Esta solicitação esta conforme pedido no Mem. de N° 
272/2020. PORTARIA 1445 DE 29/05/2020 MB., para qual solicitamos as providências necessárias. 

Justificativa: Menutenglio das atividades de Adminsiração objetivando a consecução do Interesse público. 

Código Daseristo Quant Unidade VI. Estimado 
513808 ALUGUEL DE TENDA -ao 36 METROS QUADRADOS1 2,0000 UMI:MDE 0,00 Eapecificeção: ALUGUEL PELO PRAZO DE 1 MÊS 

DESPESA PAGA °obterá, 04 de Agosto de 2020 COM RECURSO 
COVID - 19 
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