
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 013/2021 – SRP, Processo: 
061/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-MG. Vigência: 12 meses – Objeto: 
Aquisição eventual e futura de e pneus novos, protetor e câmaras de ar, para atender a 
frota de veículos e máquinas pesadas da prefeitura municipal de Coromandel – MG, com 
participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor 
individual. Empresas: Nacional Pneus e Baterias Ltda - EPP - CNPJ: 71.472.179/001-28 – Valor: 
R$ 319.709,00; Coroauto Ltda-ME - CNPJ: 05.497.401/0001-12 – Valor: R$ 300.224,00; Casa 
das Peças Serviços Automotores Eireli - CNPJ: 04.353.937/0001-00 – Valor: R$ 501.392,00; 
e Comave Comércio de Pneus e Peças Ltda - ME - CNPJ: 22.756.506/0001-68 – Valor: R$ 
548.726,00. Valor Global da Ata: R$ 1.670.051,00. A íntegra da ata se encontra no site www.
coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 06 de maio de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- 
Pregoeira.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Presencial 013/2021 – SRP, Processo: 061/2021. 
Empresas habilitadas: Nacional Pneus e Baterias Ltda - EPP; Coroauto Ltda – ME; Casa das 
Peças Serviços Automotores Eireli; e Comave Comércio de Pneus e Peças Ltda - ME. Data: 
06/05/2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 013/2021 – SRP, Processo: 061/2021, em 
favor das Empresas: Nacional Pneus e Baterias Ltda - EPP; Coroauto Ltda – ME; Casa das 
Peças Serviços Automotores Eireli; e Comave Comércio de Pneus e Peças Ltda - ME. Data: 
06/05/2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.
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Ministério lança plataforma  
com prontuário eletrônico
 | HISTÓRICO DO PACIENTE FICARÁ REGISTRADO E DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde 
lançou nesta quinta-
-feira (1º) o sistema 

Conecte-SUS Profissional, 
um prontuário eletrônico onde 
ficam reunidas todas as in-
formações do médico e do 
paciente. São dados sobre 
internações, carteira de vaci-
nação digital, medicamentos 
do paciente, alergias, entre 
outros.

Com a tecnologia, médicos 
de todo o país passarão a ter 
acesso ao histórico clínico, 
com dados registrados nas 
redes pública e privada, nos 
vários níveis de atenção à 
saúde. Segundo o ministério, 
o programa está apto a ser 
acessado em cerca de 15 mil 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) em todo o Brasil.

“É importante que as pes-
soas entendam o potencial do 
Conecte SUS. Pela primeira 
vez o paciente vai ter acesso 
ao seu prontuário eletrônico. 
E todos os profissionais de 
saúde estarão conectados na 

rede SUS, e não só com os 
dados dos estabelecimentos 
públicos, mas de toda rede 
de saúde”, explicou o diretor 
do DataSUS, Jacson Barros.

Quando o profissional atua-
liza as informações no pron-
tuário, o paciente recebe uma 
notificação no aplicativo Co-
necte-SUS Cidadão. As infor-
mações podem ser acessadas 
por meio do celular, computa-
dor ou tablet, utilizando o CPF.

O lançamento foi na cida-
de de Marechal Deodoro, em 
Alagoas, na Unidade Básica 
de Saúde da Poeira, no Lo-
teamento São José. Durante 
o evento, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, destacou a 
necessidade de novas tecno-
logias para que toda a popu-
lação tenha acesso à saúde, 
inclusive em áreas remotas.

“Nós temos 9% da popula-
ção vivendo em áreas remo-
tas, e como vamos chegar lá? 
Nós vamos chegar através da 
tecnologia, de informação e 
de comunicação, levando a 
aproximação da média e da 
alta complexidade com as 
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Ministério da Saúde lançou o 
sistema Conecte-SUS Profissional

unidades básicas de saúde”, 
disse o ministro.

A pasta considera o Co-
necte-SUS um marco na troca 
de informações e orientações 
para profissionais e gestores, 
que passarão a contar com 
informações que auxiliarão 
na tomada de decisões e na 
continuidade do cuidado com 
os pacientes. Assim, uma 
pessoa que começou o seu 
atendimento médico em Ala-
goas, por exemplo, ao seguir 
para São Paulo, terá todas as 
informações de seu prontuário 
eletrônico, bem como os medi-

camentos que o paciente usa.
O programa Conecte-SUS 

teve início em 2019, com o 
projeto-piloto em Alagoas. Em 
agosto de 2020 foi lançado o 
aplicativo voltado para o cida-
dão, que permite ao usuário a 
visualização do seu histórico 
clínico, atendimentos realiza-
dos, internações, medicamen-
tos, entre outras funcionalida-
des. No caso da carteira e do 
certificado de imunização para 
a covid-19, estes podem ser 
impressos ou salvos em PDF, 
caso necessite apresentar em 
algum momento.
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