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PORTARIA 02/2020  
 
Normatiza medidas sanitárias para realização de 
Pregão Presencial no Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, em 
virtude da disseminação do Covid-19. 
 

 
ANA MARIA GROFF JANSEN, Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC – 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 31 do Contrato de Consórcio Público, 

datado de 10 de dezembro de 2013, e,  

 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância 

internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 890 de 14 de outubro de 2020, que prorroga até 31 

de dezembro de 2020 o estado de calamidade pública declarado no Decreto nº 562 de 17 de 

abril de 2020; 

CONSIDERANDO que a instituição de medidas sanitárias e de distanciamento social é 

recomendada pela comunidade científica e pelos organismos internacionais, sendo 

considerada um meio eficaz para evitar o contágio por SARS-CoV-2;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar medidas sanitárias na realização de 

Pregão Presencial no período de disseminação do vírus Covid-19,  

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - O pregão presencial seguirá as seguintes regras: 

I - Limite de um membro por empresa participante; 

II - Controle do acesso dos participantes (fornecedores e convidados) com lista de 
presença; 

III - Uso obrigatório de máscara TNT ou de tecido por todos os participantes 
(fornecedores e convidados) e funcionários do CISNORDESTE; 

IV – Disponibilização de álcool 70% na entrada e em pontos estratégicos para 
higienização das mãos; 
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V - Realizar a aferição de temperatura corporal, sem contato físico, dos funcionários 
e dos participantes na entrada do local do pregão; 

VI - Caso algum participante ou funcionário apresente temperatura corporal igual ou 
superior a 37,8ºC ou sintomas gripais como, por exemplo: tosse seca ou produtiva, 
dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, não permitir 
a participação no pregão e orientá-lo a procurar uma unidade de assistência à saúde 
do município; 

VII - Manter a distância de 1,5 metros entre os participantes. Priorizar a identificação 
dos assentos destinados aos participantes, mantendo seu uso, evitando o rodízio 
destes assentos; 

VIII - Avisos das medidas preventivas devem estar fixados na entrada, em banheiros 
e outras dependências; 

IX - Manter todos os ambientes ventilados, com portas e janelas abertas, sempre que 
possível. 

X - Em ambientes climatizados, manter o ar-condicionado com os filtros e os dutos 
regularmente limpos e a manutenção em dia; 

XI - Realizar procedimentos que garantam a limpeza contínua dos espaços, 
intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a finalidade e a 
frequente desinfecção com álcool 70%, sob fricção, de superfícies expostas como 
maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimãos, 
interruptores, banheiros, lavatórios, pisos, entre outros; 

XII - Permitir somente o uso de sofás, mesas, cadeiras com superfícies higienizáveis 
nas áreas comuns como lounges e salas de espera, bem como evitar o seu 
compartilhamento, reduzindo os assentos para a capacidade de 30% do local, 
mantendo-se o distanciamento; 

XIII - As lixeiras devem ser providas de tampa e pedal, e devem ser higienizadas 
durante o período de realização do pregão; 

XIV- Prover papel toalha, sabonete e álcool 70% nos banheiros e lavabos; 

XV - Controlar o acesso de pessoas aos sanitários, com aviso de capacidade máxima 
de usuários; 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura e enquanto 
perdurar a pandemia Covid-19. 
 

Joinville, 03 de novembro de 2020. 
 

 
Ana Maria Groff Jansen 

Diretora Executiva 
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