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PROCESSO ADMINISTRATIVO 
No 157/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 101/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE 
ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE. 

• 

PERÍODO: DE 08 DE JULHO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 101, DE 08 DE 
JULHO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 08 dias do mês de JULHO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ 
SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA 
MUNICIPALIDADE, neste 	icípio, e uma cópia do Decreto da Comissão de 
Licitação. Eu RODRIGO TUY 	CERDA sino. 
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Oficio n° 126/20 SMS  Una(Ba), 08 de Julho de 2020. 

  

è 
limo. Sr. 
CAIO GELAR OLIVEIRA SANTOS 
Coordenador Licitações e Contratos 
Una-Ba 

Senhor Coordenador, 

Solicitamos, com base na Lei Federal n° 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
Internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, especificamente 
o art. 4° e art 4°-E da referida lei, abertura de processo administrativo visando contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço com veiculo de sonorização de 
anúnciosispots alusivos à Campanha de Enfrentamento do COVID-19, no município de 
Una-Ba, em face da exposição que segue: 

Considerando a pandemia do novo "Corona Vírus" (COVID-19), assim reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que vem causando vertiginosas mortes e contaminações 
em todo o mundo, sobretudo no Brasil; 

Considerando a Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; 

Considerando o Decreto Legislativo Federal n° 6, de 20 de março de 2020; 

Considerando Decreto Estadual n° 19.528 de 16 de Março de 2020; 

Considerando a edição do Decreto Municipal n° 483, de 23 de Março de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°486, de 26 de Março de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 489, de 01 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°490, de 06 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Legislativo Estadual n° 2079, de 08 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°491, de 14 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°493, de 28 de Abril de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°497, de 12 de Maio de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 500, de 27 de Maio de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°505, de 12 de Junho de 2020; 
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Considerando Decreto Municipal n° 507, de 23 de Junho de 2020; 

Considerandoo volume dos casos confirmados no Estado da Bahia, inclusive na nossa região, 
nas cidade vizinhas de Ilhéus, Itabuna e Canavieiras; 

Considerando que o município de Una possui atualmente 295 casos monitorados, 1050 casos 
descartados, 44 casos aguardando resultados e principalmente 71 casos confirmados de 
COVID-19; 

Considerando a intensificação das atividades de enfrentamento do COVID-19, uma vez o 
aumento expressivo de casos confirmados, o que toma necessária a veiculação de informações 
pertinentes quanto a orientação da conduta da população de acordo a exigências da situação 
atual; 

Considerando que tal atividade será executada em grande parte do território municipal, sendo 
nos bairros, distritos, comunidades e localidades, atingindo uma quantidade expressiva de 
pessoas, contribuindo de forma maciça para conscientização quanto às medidas propostas pela 
Gestão Municipal no Enfrentamento desta Pandemia; 

Considerando que o serviço contratado atualmente resume-se a apenas dois veículo, e, 
portanto, não atende à demanda que ora surge, sendo necessário a contratação de no mínimo 
mais 03 veículos de sonorização; 

Assim, solicitamos a contratação direta com base naLei Federal n° 13.979, de 06 de Fevereiro 
de 2020, de empresaespecializada na prestação de serviço com veículo de sonorização de 
anúncios/spots alusivos à Campanha deEnfrentamento do COVID-19, pelo valor Global de 
R$ 5.400,00(Cinco Mil e Quatrocentos Reais), através da empresa ADALTON RODRIGUES DA 
SILVA JÚNIOR 41586259806, inscrita no CNPJ n° 37.562.166/0001-01. 

Atenciosamente, 

j--g460V-) 
GLEICIANE BIRSCHNER HORA 

Secretária de Saúde 
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CONTRATO No 120/2017 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE UNA - ESTADO DA BAHIA e a 
empresa 'SAIAS ALVES FILHO, para os fins 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no C1,3 no 
13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, no 14, Centro, nesta Cidade, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do RG no 0971162468 SSP/BA e CPF no 
014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, na Rua Félix Caldas, no 215, Centro, e, do outro 
lado, a Empresa ISAIAS ALVES FILHO 52273440510, estabelecida na Rua Eduardo Gomes, 46, Bairro 
Novo, Una — BA, inscrita no CNP) no 22.019.648/0001-42, representada neste ato, por ISAÍAS ALVES 
FILHO, portador do RG no 4739875 SSP/BA,' CPF no 522734405-10, residente e domiciliado na Rua 
Eduardo Gomes, 46, Bairro Novo, Una — BA, CEP 45.690-000, UNA/BA, resolvem e acordam na cerebração 
do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e cdndiçõeS seguintes: 

- 
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui objeto do presente Contrato a Prestação de serviço com veiculo de sonorização e anúncios 
publicitários, para suprir necessidades das Secretarias deste Município. 

2. 	CLÁUSULA SEGUNDA — DAS CONDIÇÕES.DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1. os serviços serão prestados por meio de diária, onde esta terá duração de 8 (oito) horas. Caso 
esse tempo seja ultrapassado ou não .utilizado na sua totalidade em um dia, poderá haver a 
compensação pela correspondente diminuição ou acréscimo do.  tempo da diária em outro dia, desde 
que não seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas no dia e 44 (quarenta e quatro) horas 
na semana, com exceção de dias excepdonáis, onde aconteçam eventos promovidos pelo Município 
ou campanhas nacionais, quando esse limite de'10 (dez) horas poderá ser ultrapassado; 
2.2. o motorista que conduzirá o veículo será o Sr. !SAIAS ALVES FILHO, portador da CNI41,10  
01211298956, conforme cópia anexa; 
2.3. o Contratado se obriga a garantir a segurança dos passageiros durante o transcurso da viagem, 
adotar medidas de previdência a acidentes, responder civilmente pelos danos causados- aos 
estudantes transportados, observar com rigor as normas de trânsito e de transporte de pessoas, 
cuidar para que não sejam ingeridas bebidas alcoólicas durante o transporte, ter tolerância com as 
importunos causados pelos estudantes, manter o veiculo em perfeitas condições de uso; 
2.4. o veículo a ser utilizado na prestação de .• serviços é um CHEVROLET/CLASSIÇ a 
ALCOOt/gasolina, cor prata, ano/modelo 2010/2010, Placa EPD-0816, Renavam 00203198662, Chassi 
9BGSA1910A8257662, sendo a sua manutenção por conta da parte CONTRATADA, a quem incum5bo 
ônus dos encargos e indenizações decorrentes de responsabilidade civil; 
2.5. as despesas de abastecimento combustível serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS PREÇOS: 

3.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará ao 
CONTRATADO a importância de R$ 17.910,00 (dezessete mil novecentos e dez reais) sendo R$ 
1.990,00 (Mil e novecentos Reais) mensalmente, 
3.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execu04, 
dos serviços, fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, 
transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e 
sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer 
outras despesas necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA QUARTA — DO CRÉDITO DAS DESPESAS: 

4.1. as despesas correrão por conta do Orçamento de 2017: 

4.1.1. ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - UNIDADE: 20- SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTQ 
- PROJETO/ATIVIDADE: 2020.0412232.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA — 00 RECURSOS 
ORDINÁRIOS. 

• 
CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAME4T9: 

5.1. os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados - através de cheque, ordem bancária 
ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 'O:Fintar dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja 
pendência a ser regularizada pelo Contratado; • 
5.2. em havendo alguma pendência impeditiva do . pagamento, será considerada data 

*d
a 

apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte do Contratado; 
5.3. o pagamento não isenta ao CONTRATADO dai-responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
5.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos peia Administração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do vencimento da Nota 'Fistal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo ser 
corrigido conforme fórmula a ,seguir: VFC =VF(1+1)" onde: VFC =. Valor da Fatura Corrigida; VF = 
Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n-= número de dias de atraso/30. 

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUALi 	• 
6.1. o prazo de vigência contratual será até 09 de MÁRÇO.de 2018, contados a partir da assinatura 
do Contrato; 	 _ . 	. 
6.2. a duração do presente -CONTRATO ficara'adttrIta a-ságênclago respectivo crédito orçamentário, 
salvo se prorrogado, gue .alcariçará dotação dó • exercicio /sUbsequente, dada a natureza de 
continuidade dos serviços. , 	. : 	. 	• 	• 	 , 

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS DIREITOS E DA RESPONSÀBILIDADE DAS PARTES: 
. 	• 

7.1. o CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em conformitlade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.2. o CONTRATADO é respooável -  pelos encargos•trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do CONTRATO; • ' -* • - '• 	4 I  
7.2.1. a inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos estabelecidos nesta CLÁUSULA, 
não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar 
o objeto do CONTRATO 	 o 
7.3. o CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão Interessado; 
7.4. o CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou 
Incorreções resultantes da execução dos serviços; 
7.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do 'rasante 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; sai ti Jj7S 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or. Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. una- Elahla. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



[WH 

• ,al•  
a  6‘—sbe'r 

ESTADO DA BANIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA S910 
Estado da Bahia 	rfrekvïft 

Gabinete do Prefeito 

• 

• 

7.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, porventura 
venha a sofrer em seu contrato social; 
7.7. o CONTRATADO obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente 
CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais 
previstas em Lei ou regulamento; 
7.8. o CONTRATADO fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei 
Federal no 8.666/93; 
7.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as 
partes; 
7.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as 
atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento áqui 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 4112r 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo -podendo ser., registrados por simples apostila 
dispensando a celebração de aditamento. 	 % 

CLAUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: te 
• 

8.1. para a aplicação clãs penalidades previstas serão levadaS.errinta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuízos dela advindos pára a Administração Pública e a reincidência na prática dP ato 
conforme discriminado a Seguir: 

_ 

8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licleante 
e/ou contratado, sendo cabível apenas -em •falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao 
Município; 	 • • 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos aS'a5ndutas,preVistas nas Leis Federais números 8.666/93 e 

„ . 

10.520/02, assim como .em decreto regulamentada.. do 'pregão, ;sujeitando-se os infratores às 
comInações legais, garantida a prévia e amPla defesa- em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos 
os seguintes limites máximos: 	.. . 

- 10% (dez por centci) sobrep valor do contrato, èm casode deScumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar. o'conte,áfo, ou 'ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
II - 0,3% (três decimai por cante) ao dia, até o trigésimo.diedé atraso,' sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; • 
III - 0,7% (sete décimes.per cento) sobre o valor da parte-de fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 	. 
8.1.3.1. a multa a que se refere este item não Impede guta Administração rescinda unilateralmente 
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 	-. 	 , 	 - 	 ; 
8.1.3.3. se o valor da Multa exceder ao da :garantia prestada; ali dá perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos Pela 
Administração ou, ainda,. se for o caso, cobrada judicialmente; 8.1.3.4. não tendo sido prestada 
garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequêntias 

contratuais previstas na Lei no 8.666/93; 
92. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei no 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de qualquer 
outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias igual 
teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 09 de JUNHO de 2017. 

• 
TIAGO BiRSHNR 

Prefeito Municio I 
1.551 IAS ALVES FILHO 52273440510 

1 Contratada 
'4..  

- .) z  

1,-% r ,. 
4. e. 

'IN A 	 1 ._.' 
/ % I 	1-1 

o.. 
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30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 120/2017 

Termo de Aditivo que entre si celebram, 9 
Município de Una e a Empresa I5AL45 ALVES 
FILHa 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, regido pela Lei Federal no  8.666/93 e suas 
alterações posteriores, o MUNICÍPIO DE UNA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor 

Tiago Birsdmer brasileiro, maior, portador do RG 	0971162468 SSP/BA e CPF no 014.834.565-44„ 

residente e domiciliado neste Município, na Rua Feliz Caldas, no 215, Centro e, do outro lado, a EmpretrAs  

ISA145 ALVES fr7LHO, já qualificado no contrato n° 120/2017, resolvem firmar o presente Termo Aditivo' 

conforme as cláusulas seguintes: 
-0 
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO 0113ETO 

O presente Aditivo tem o escopo de prorrogar o prazo de vigência do Contrato de no 120/2017, 

vinculado ao Prega() Presendal no 034/2017 e vinculado ao 10  E 20  Termo Aditivo ao Contrato 

120/2017, que tem como objeto contração de empresa para Prestação de serviço com veiculo de 
sonorização e anúncios publicitários, para suprir necessidades das Secretarias deste Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 

As partes, de comum acordo e, diante da Imprescindibilidade da continuidade do serviço de notório interesse 

público, alteram a vigência do contrato de no 120/2017, vinculado aos lo Termo Aditivo ao Contrato 

120/2017, que passará a viger até a data de 31 de DEZEMBRO de 2020, nos mesmos moldes 

originários. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas 
na peça orçamentária em vigor, e nas correspondentes aos exercícios seguintes, a saber: Orçamento de 
2018: 

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - UNIDADE: 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO - 
PROJETOIATIVIDADE: 2020.0412232.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE\ 
GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — ELEMENTO DE DESPESA: 
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA — 00 RECURSQ.B 
ORDINÁRIOS. 

CLAUSULA QUARTA — DOS MOTIVOS DA ALTERAÇÃO 

O presente termo aditivo fol celebrado em razão da ininterrupção na prestação dos serviços ora contratados, 
agregando a isso a qualidade do serviço prestado e desenvolvido no Município, destacando a adequação ao 
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Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



ESTADO DA BAHIA 

parâmetro de mercado do valor, proporcionando, pela propriedade do serviço, vantagem na prorrogação, 
em atendimento ao interesse público, e sem atualização do valor e outros acréscimos legais. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram objeto deste aditivo. 
Assim contratados, firmam este instrumento de alteração contratual em quatro vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas também abaixo assinadas. 

Una (BA), 30 de DEZEMBRO de 2019. 

n.\ 	TkU9  • 
orp 

Tiago Birschner 
Prefeito Municipal 

ISAIAS ALVES FILHO 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

l'...00913 

r. 

Testem has: 

1  
CPF/RO: 067 400  

4 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13.672.60510001-70. Una - Bahia CEP 45.690-000 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-21136 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE COMPRAS 

COTAÇÃO N° 043/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO DE SONORIZAÇÃO 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO V. UNIT. V. TOTAL 

1 MENSAL 3 

Prestação de serviço mensal com veiculo de 
sonorização de anúncios/spoots alusivos ao 
Enfrentamento 	do 	COVID-19, 	nos 	Bairros, 
Comunidades, Localidades e Distritos Dessa 
Municipalidade. 	Abastecimento 	sob 
responsabilidade da Contratante. 

R$ 1.985,00 R$ 5.955,00 

VALOR TOTAL R$ 5.955,00 

REFERENTE: Prestação de serviço com veículo de sonorização de anúndos/spots alusivos à Campanha 
de Enfrentamento do COVID-1 9, nessa municipalidade. 

VALIDADE DA PROPOSTA.. 30 DIAS 

1/KV SER VICOS 
ADMINIS7RAIIVOS LTDA CNPJ: 

72238.527/0001-91 

NOME FANTASIA: MS te P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS 
NOME DO CONTATO L4IVA MARL4 VIEIRA 
N° TELEFONE (73)999522791 
N° CELULAR: 

ASSINATURA: 4 	n 
3117)a liandÀ 	Vilea rkt Siba 

DATA: 26/06/2020 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE COMPRAS 	 . C0i35.11 5 

COTAÇÃO N° 043/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEICULO DE SONORIZAÇÃO 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO V. UNIT. V. TOTAL 

1 MENSAL 3 

Prestação de serviço mensal com veículo 
de 	sonorização 	de 	anúnciosispoots 
alusivos ao Enfrentamento do COVID-19, 
nos Bairros, Comunidades, Localidades e 
Distritos 	Dessa 	Municipalidade. 
Abastecimento 	sob 	responsabilidade 	da 
Contratante. 

tio  ir) 01 	n  ri (.0 (71.1' (1 G yov.oc 
.7' 

VALOR TOTAL Ç, YDO.00 

REFERENTE: Prestação de serviço com véiculo de sonorização de aminctos/spots alusivos à Campanha 
de Enfrentamento do COVID-19, nessa municipalidade. 

VALIDADE DA PROPOS A: 30 DIAS 

CNIV: 3 ig, 5 6/, tilloce-m. 

NOME FANTASIA: 	 ..., Lt  
NOME DO CONTATO: 	 , 
N° TELEFONE: 
N° CELULAR: i S 3,7 ? 1 007 

ASSINATURA: 
- 

Radn:,,9„9,, da g-.4-L-  

DATA: .f) (o /_2121_10 go A 

4 

41,  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

c.09.16 
ESTADO DA BAHIA 

 

Una (BA), 08 de JULHO de 2020 

C.I. 188/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 
	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria 	Municipal 	da 	Ziuender Zulmir Capato 

Fazenda 	 , 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM objetivo 
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE 
ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, solicito informações deste Setor quanto a 
existência de dotação orçamentária considerando o corrente exercício para a 
realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

TIAG BIRSC ,NER 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



• 

"fl 	Á 1 I I 
_ 1 . 

r-  • -1 • 
F - _ 

APATO 
io Mu lapal fia Fazenda 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

O 917 
PINT-5-# 

ESTADO DA BANIA 

C. I. 190/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 08 de JULHO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

Prezado Senhor, 	 'r 

Conforme requisição de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ 
SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA 
MUNICIPALIDADE solicita informações deste Setor quanto á existência de 
dotação orçamentária para o exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672 605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



Diretor da divisão d contabilidade 

Sem mais para o momento, • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ilüljE:11 ESTADO DA BAHIA 

C. I. 088/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 08 de JULHO de 2020. 

Prezado Senhor, 
t 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada •para V.S.° visando atender pedido 
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE 
ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO 

COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, segue informação deste setor quanto à 
existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

ÕRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE — PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10122152.252 — AÇÕES EMERGENCIAIS DE 
COMBATE AO CORONAVIRÚS (COVID-19) — ELEMENTO DE DESPESA: 
33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. FONTE 
DE RECURSO: 14 

•• 	I 
I 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 - Centro - CNPJ 13,672.605/0001-70, una- Bahia. CEP 45.690-000, 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

U0919 %ré()  
ESTADO DA BAHIA 

C. I. 191/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 08 de JULHO de 2020. 

AO 	
u CCE GABINETE DO PREFEITO 

EXMo. SR. TIAGO BIRSCHNER.. 1 ." 
ir • 

' , 

Senhor Prefeito, 

Conforme a pesquisa junto ao Orçamento Municipal do exercício de 2020, informamos 
que existe disponibilidade de dotação orçamentária para contabilização da referida 
despesa, logo, pedimos a Vossa Excelência que autorize a Abertura do Processo de 
Dispensa de Licitação. 

Atenciosamente, 

CAPATO 
Secr rio Municipa da Fazenda 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13E72 605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45E90-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 323E-2185 



ASHINGTO REIS DE MACEDO 
Chefe Setor 	ompras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 08 de JULHO de 2020. 

C. I. 035/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e Caio Cézar Oliveira Santos 

Contratos 

Assunto: Solicitação 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista a solicitação • da Secretaria Municipal De Saúde para 
fornecimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO 
DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE e conforme disponibilidade de dotação 
orçamentária da Divisão de Contabilidade, informamos que as cotações 
apresentadas refletem os preços praticados pelas empresas do ramo do objeto 
a ser adquirido, tendo sido fruto de criteriosa análise para verificação dos 
preços de mercado. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 - Centro - CNPJ 13.672.60510001-70, Una Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



PIN3N-S 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

ii011921 

Una/BA, 09 de JULHO de 2020 

C. I. 189/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, solicitado pela 

Secretaria Municipal de SAUDE, e conforme disponibilidade de dotação orçamentária 
da Divisão de Contabilidade AUTORIZO abertura do Processo de Dispensa de Licitação. 
Após, à Procuradoria para Parecer. 

Atenciosamente, 

-.. 
— \  

TIAGO BIRS tINER 
Prefeito Municipal 

„ 	

4 
	-- 	--4. - . 

' 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 - Centro -CNPJ 13.672.60510001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



Decretos 

1_1 	$ UNA MUNICÍPIO DE 
• fü0922 

az<i: 

.r7  41: 
a!, 	Os Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

DECRETO N°457, de 02 de Janeiro de 2020. 

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bania. no uso de suas 
atribuições legais conferidos, in cosu. pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do 
Município de Una. 	 I , 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação deste 
Município, composto pelos Servidores RODRIGO TUYUTY LACERDA, CAIO CÉZAR 
OUVEIRA SANTOS e FERNANDA SANTOS DA SILVA, sob a presidéncia do primeiro. 

Parágrafo único. Para suplência de qualquer Membro acima 
indicado. nomeio-se GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data. revogando as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Uno, Bahia. em 02 de Janeiro de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

• 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13672,60510001-70. una - Bania. CEP 45490-000. 

E471011  gmunentihma.ba  oov.hc - Tel. (73) 32362021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

Segunda-feira 
6 de Janeiro de 2020 
2 - Ano - fsi° 2841 Una 

Diário Oficial do 
MUNICIEM° 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMOUDUAES3SHPHZDE5DVG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



ÉkNÃNDA SANTOS DA SILVA 
Membro e Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA CriG923 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 101/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
- 

Aos 09 dias do mês de JULHO do ano 2020 (dois mil e VINTE), a Comissão de Licitação, 
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e decidir 
sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação de ADALTON RODRIGUES 
DA SILVA JUNIOR, CNPJ: 37.562.166/0001-01 e considerando a imprescindibilidade de 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ 

SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA 

MUNICIPALIDADE para atender as necessidades da Administração Municipal, 
contendo todos os requisitos indispensáveis ao atendimento das utilidades, resolve a 
Comissão com fundamento no art. 40, ART. 40-E, parágrafo 20, da Lei o° 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde publica de importância internacional decorrente do corona vírus responsável 
pelo surto de 2019, considerar Dispensável o Processo Licitatório, cujo Termo com as 
justificativas segue em anexo para a Homologação do Executivo. Nada mais havendo, 
pelo Presidente foi determinado q fosse encerrada a presente Ata para os devidos fins 
de direito. 

CAIO CÉZA • 	IRÁS" TOS 
Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una- Bania CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÁO 
37.562.166/0001-01 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/06/2020 

NOME EMPRESARIAL 
ADALTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 41586259806 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ADALTON PUBLICIDADES 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CODGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
ROT BAFtA0 DO RIO BRANCO 

NUMERO 
27 

COMPLEMENTO 

CEP 
45.690-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
UNA 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
OBERVALBERBERT@HOTMAILCOM 

TELEFONE 
(73) 9857-2007 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EER) 

SITJAÇÃO CADASTRAI. 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/06/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
mm.... 

DATA DA SETUAÇÃO ESPECIAL 
... 	 

provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

^mitido no dia 02/07/2020 às 10:34:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Elt1CA FEDERATIVA DO FIRAS 

7 DETRAN-BA 
7 	CERTIFICADO DE REGISTR 
2 	VIA CI50 

0 	1-1 1 926509640' ..»;151. 
2 

N?  016504219339 
O E LICENCIAMENTO bE VEICULO 

j-3 RN TR C 	EXERCICsO 
—12026  i 

.... 	,. . 

NOME C....1"."' 	L.- 

• MINISTÉRIO DA INF 

tAx; 

TATIANE ARALIJO;DOS SANTOS 
MOTOR H7005111á 

• ; 	;(' 

5 
o 
o 
1 
	  CPF / GNP.1 

032.323.215-93.::,.• áY0260; 
RLA  

o 
o 
o 

r--- PLACA ANT'l UF rd.1 
I  JOY026018À- 	,9BGLk.  éliéj:58'ÉTi.0â2 
	 ÉsPÉdiEmro 
PAS/AUTOMOVEL 

COMBUSTiVEL 
ALCO/GASQL  

[2007  	1 	.1 9BGXL6860813110262 
ANO FAB.] [CAL 147. 	  CHASSI 

	FI45 (RS) 0.47, 

PREMIO TARIFÁRIO 

0, 06 
Z;ENATRAN (Fe) . .1 T—CUST 	(C/ 

I 0.54 

ea• 	DeptitAlitlyk

•

i  

1:01,00C., 	: 

UNA/BA 
• 

"Mó OBRIGATORIO OÇ:DANOS•PESSOAiS•,C,AI,.4ADgS:P.;à,i. 	- ,VElOUtOS 
.''"*.: AUTOMOTORES DE VIÁ TERRÊSTRE'OiLINSRSDA CARG/i,;:A FSSOAC .• •... 

• TRANSPORTADAS 0044A0 iSEGURODPVATz::',  

BA N9 016504219339 BILHETE DE SEGURO DPVAT 

ESTE É O SEU BILHET DO 	 '• 
PARA RIAIS INFOCMPÇÕC9, ' 	tIO ' 

AS CONDIÇOET. nens.'," a 
www.seguratte faØr 

. 	. MARCA /MODELO 
GM/CORSA HATCH JOY 

•:.. 	¡ 
	 CAP I POT /PIL -.---- 	CATEGIORIA --1 r  COR PREDOMINANTE 
005P/079CV/1000 	EPARTIC  

ii

PRETA ., 	..  1 
PÉ 

	COTA ÚNICA:--1— VENC COTA UNIICAT-*M2 / COTAS 
Iit••• . ‘ 

~ti • 	: 	.1 	1* 
1  e. nen v 	FAIXA 1 P.V.A.---r-- PARCELAMENTO,/ GO:TrS_TI; ten.  

Men• 	 IFIIS•111 

PRÉMIO TARIFÁRIO (RS)T_ IOF (RS) —1--.PRÉMIO TOTAL (RS) 	DATA DE PAGAMENTO 
• I . 	.‘; 	!PAGO 

	 oeSERV.  AOrs 	 
AL FD BANCO FINASA BMC SA 

*" • 

- - - - - 
. _ r  ExeRciao r— DATA EMISSÃO 1 

12020 	1114/02/2020 
VIA 	 CPE / CNPJ 	, 	 PLACA 	 

. 032.323.215-93 • 	 1FJOY0260  
PENAVAM 	 - — Aft' 't • • ODrt.0 

GM/CORSA HATCH JOY _J 

nTo DO BILHETE (RS) -1 
P

.02 IOF rriSI — - • -; 	 - 

	  L_ 	 • 	 •-•-• • 

EiCOTA  ÚNICA 
	 rPARCELADO • .10/02iLucU 	1 

	 ANO 
1 	

FAB ANO MOO. 
2007- 1 [2008 • 

A 

ir' 	. 
e . SEGURADORA ;icem - 

CNfl 09.749.608/3“...04 dzo 

COG926. 
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PREÉEITURA MUNICIPAL DE UNA 
í 

PRAGA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14- CENTRO 

UNA- BA - CEP:45690-000 

Alvára  
DE LICENCA N°168 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ADALTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 41586259806 
CNPJ: 37.562.166/0001-01 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento mátriíe suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:36:55 do dia 02/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/12/2020. 
Código de controle da certidão: 2439.F2413.5E67.E86B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição 	: 37562166/0001-01 

Razão Social : ADALTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 

Nome Fantasia : ADALTON PUBLICIDADE 

Endereço 	: ROT BARAO DO RIO BRANCO 27 / CENTRO / UNA / BA / 45690-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o 
FGTS. 

Validade: 08/07/2020 a 06/08/2020 
Certificação Número: 2020070809432874014740 

Informação obtida em 08/07/2020, às 09:43:28. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no &te da Caixa: 
wvvw.caixa.gov.br   
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Ne: 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
"--1 SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 05/0612020 15:23 

tuig31 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do 
Estado da Bahia) 

Certidão N° 20202239326 

RAZÃO SOCIAL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

INSCRICAO ESTADUAL 
	 CNPJ 

37.562.166/0001-01 

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar 

quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Emitida em 05/06/2020. conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de Sua emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wentsefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 
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Una (BA), 03 de Julho de 2020 

Alessandro Marq 
Coordenador de • • inistração Tributaria 

por decre 	109 de 02.03.2017 

Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria '111)932 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 	 • N°0000199 / 2020 
Validade 30/12/2020 

Nome/Razao Social: ADALTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 41586259806 
Endereco: , N° 27 - loja - CENTRO - UNA - BA 
CNPJ: 37.562.166/0001-01 	 Insc Est/RG: 

A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 
622 da Lei Municipal N°. 596, de 21-12-1999 — Codigo Tributario 
Municipal, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 
5172, de 25-10-1966 — Codigo Tributario Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao regular perante 
a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. A presente Certidao nao servira 
de prova contra cobranca de quaisquer debitos referentes a 
recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser 
apurados pela Secretaria Municipal de Financas. 

Observacao 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERÃO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 48690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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DC TRABALHo 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CNPJ: 37.562.166/0001-01 
Certidão n°: 15217124/2020 
Expedição: 02/07/2020, às 10:37:47 
Validade: 28/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 37.562.166/0001-01, NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPj, 
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

:VlidS e qCCftC,CS 	rei 



.Ç3! :1  SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA de IPVA 
N° 00.00.2020.034807 	 t•LIIi (134 

(Emitida para os efeitos do art. 113 e 114, da Lei n°3.956 
de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia) 

NOME 

TATIANE ARAUJO DOS SANTOS 
GAP)/ CPF 

032.321215-93 
PLACADO vekao 

J0Y0260 

CHASSI 

9B0X161360813110262 
REMAVAM 

926509640 

rI0 DE FABRICAÇÃO 

12007 
MARCA! MODELO 

GM/CORSA HATCH JOY 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado da Bahia cobrar quaisquer dividas de 
responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas, fica certificado que 
não constam, até 02/07/2020 , pendências de sua responsabilidade, relativas ao Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores administrados por esta Secretaria da 
Fazenda. 

EMITIDA EM 02/07/2020 ,Às 10:44 VÁLIDA POR 60 DIAS DA DATA DE EMISSÃO 

A autenticidade deste documento pode ser comprovada nas inspetorias fazendárias 
ou via intemet, no endereço wvmsefaz.ba.gov.br  



Renavam 	Chassi 

926509640 

g35 

Pesquisar Limpar Voltar 

() Informações Gerais 

Proprietário: TATIANE ARAUJO DOS SANTOS 

Aquisição:17-6-2014 

Licenciado:2020 

IPVA:2020 

O Informações sobre o automóvel 

Placa: JOY0260 	RENAVAM: 926509640 	Chassi: 9BGXL6860813110262 

Tipo: AUTOMOVEL 	Procedência: NACIONAL 	Marca/Modelo:GM/CORSA HATCH JOY 

Categoria: PARTICULAR 	Espécie: PASSAGEIRO 	Ano Modelo: 2008 

Cor: PRETA 	Combustível: ALCOOUGASOLINA 	Ano Fabricação: 2007 

la Restrições 

Restrição: BANCO BFtADESCO FINANCIAMENTOS SA 	Restrição Financeira: S 

Restricão Administrativa:N 	Restrição Jurídica: N 	Furto/Roubo: N 

Comunicado de Venda: S 
•,.. 	 

O Informações sobre Débitos 

Descrição 	 , Cotai 	 Cota2 	 Cota3 	 Valor R$ 

31/07/2020 	31/08/2020 	01/10/2020 	• 01/10/2020 

Vulnr tntal tine ridShitne 	 A nnnn 



r- 

0,00 

0,0000 

Valor Total de Multas à Pagar 

Valor total dos débitos 

uescriçao 	 • cotai 	uotaz 	uotaá 	vaior to, 
• - 

31/07/2020 	31/08/2020 	01/10/2020 	1  01/10/2020 
_L i 

Licenciamento Atual 	 i 	 0,00 

Licenc. Exercícios Anteriores 
L 	

0,00 ,H38  
1---- 

Seguro Obrigatório 	 1- 	 0,00  i_ 
--I-- 

Seguro Exercícios Anteriores 	 1 	 0,00 
-) 

IPVA Atual 	 0,00 I 0,00 	 0,00 	 0,00 
- 	+ 

IPVA Exercícios Anteriores 0,0000 

Cancelar 1 

Detran - BA C) 202011.0.0.0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA GAMA 

 

PROCESSO DE DISPENSA 	 ffi,937 
DE LICITAÇÃO 101/2020 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a solicitação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE; 

CONSIDERANDO, a lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância 
internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO, o art. 4° lei federal n0  13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que torna 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta lei. 

CONSIDERANDO, o art. 40-E, PAFtAGFtAFO 2° da lei federal n0  13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020, que trata da excepcionalidade, mediante justificativa da autoridade 
competente, da dispensa de estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput da referida 
lei; 

CONSIDERANDO, decreto legislativo do senado federal No 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, 
reconhecendo para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de 
calamidade publica, nos termos da solicitação do presidente da republica; 

CONSIDERANDO, o decreto estadual no 19.549 de 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020. 

CONSIDERANDO, que o preço cobrado pelo material está compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia; 

CONSIDERANDO, o decreto legislativo no 2079 de 08 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para 
atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser 
viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, com 
fundamento no art. 40, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
recomendar a contratação ADALTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, CNPJ: 
37.562.166/0001-01, cujo Contrato deverá ser celebrado com observância das regras 
subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 8.666/93. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 11672.605/0091-70, Una- Bahia CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



hia, 09 d 

Preside,o 

ULHO de 2020. 

ERDA 
o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ES IADO DA BANIA 
ti i; 38 

Publique-se e Registre-se. 

ERNANDA SANTOS DA SILVA 
Membro da Comissão 

CAIO CE 	RA ANTOS 
Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida. 14 - Centro - CNPJ 13.672 605/0001-70, Una - Bahia CEP 45.690-000. 

Tel (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



"Este texto não. substitui o publicado no Diário Oficiai 
do Estado" 

Categeria: DecretosNuarados 
Núraero do Atei 19549 
Data do Ato: quarta-feir2.,1S de Março de 2020 
Data de Publicação no DOE: quirta-feira, 19 de Março de 2020 

Erlett2: 
Declara Situação de Ernecgência em todo o território baiano, afetado por Doença 

?alteei:ioga Virai - COBRADE 15,1.1 0, conforme a InstruçãoNormativa do Ministério da 
1snegração 'Nacional n°02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de preven

fr  ção e enen 

DEÉRETO N` 19.5.49 DE 15 DE N14-ki.RÇO DE 2020 - --__ 
O eckra Situação de Emergência em todo o 
território baiano, afetado por DOellÇa Infecciosa 
Vinil - COBBADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 
Normativa do Ministério da Integração Naciontal n° 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins 

de 

prevenção e enfrentamertto à 
COVID-19, e dá 

outras providências. 

O GOVERNA.DOR DO ESTADO DA SABIA, no uso da 
atribuição que lhe conferem os incisos V e XII do art. 105 da Constituição 
Estadual, o inciso Vil do art. 7° da Lei 1: ederal n° 12.608, de 10 de abril de 202, 
e com fundamento no inciso 11 do § 1..' do art. 60 da Lei Federal n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, 

I illiqR9 

CRET A 

--cie

conRideranclo. 0..1,
a saúde é, direito de todos e dever do Estado, 

Garantido mediante pohticas Sociais e econômicas que visem à redução do risco 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição Federal; 

de março de 2020, corno pandemia do Novo Coronavirus; 
no dia 11  considerando que a situação demanda o emprego urgente de 

considerando a classificação pela Organização Mundial de saúde, 

medidas de prevençãc,, 
cuntrole e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evItar a disseminação da doença, 

Arr. r - 
Fica declarada Situação de Emergência em todo o 

território baiano, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença 
Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instruçà'o Normativa do 
Ministério da Integrac,..S.o Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 

Prevenção e enfremarnento, 
à covin-19. 

Art. 	
- Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos 

estaduais, no árnbíto das suas competências, para envidar esforços no intuito de 
apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstruçã

o.  



Art. 3° - Para fins do art. l° deste Decreto, no Ambito do Poder 
Executivo Estadual, consider.arn-se serviços públicos essenciais as atividades 
relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, 

• fiscalização e 

arrecadação. 
Art,4 - Fica estendïclo a todos os Municípios do Estado da Bahi, 

o disposto no art. it do Decreto ri' 19.529, de 16 de março de 2020. 
	

.990 

Art. 50 
 - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da 

primeira hora do dia 20 de morço de 2020, a circulação c a saída, e, a partir da 

nona hora do dia 20 de março de 2020, a chegada: 

T - 
de qualouer transporte coletivo intermunicipal, público e 

privado 
,..._rodoviário c hárovc, nas modalidades regular, fretamento, 

complementa. 	alte-rnáti‘.-0 	'de 	
'Miircieípio's -

de 'Salvador, -Feira de- 

Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vara Cruz e 

Itaparica

11  

; 
- de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia. 

§ 1° - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e 
hiciroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, 
residentes nas RegiõesMetropolitarsas dc Salvador e Feira de Santana ou em 
locais próximos aos Municípios de Porto Seguro c Prado, desde que conduzidos 

para o exercício de atividade profissional. 

§r - 
Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela 

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

CoMunicações da Bahia - ACERBA ou pelos Municípios. 
Art. 60 - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os 

atendimentos nrecenciais dc Senfiço de Atendimento ao Cidadão - SAC nos 
Municípios de Snlvador. Falta de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas 

e Sirnões 
Art. 7" - A Policia Militar da Bahia - PMBA e a ACERBA 

realizarão a fiscalização do quanto disposto no art 50 
deste  Decreto, com eventual 

apoio das Guardas Iviunicipais. 
P. arágralb único - O descumprimento de suspensão prevista no 

art- 5' deste Decreto lraporeara na apreensão imediata do veículo de transporte

,  

público ou particular, sem preju:zo do ajuizamento de açÕes penais e cíveis, bem 

corno da aplicação de sanções administrativas. 
Art. 8° - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comité 

Estadual de Emergência em Saúde Pública - COES Ba. 
Art. 90 - A AGERBA editará normas complementares ao 

cumprimento do disposto neste Decreto, no que concerne às matérias atinentes às 

suas competências. 
Art. 10 - Este Ddcreto entra em vigor na data de sua publicação e 

produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo coronavirus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAILIA, em 18 de março de 2020. 



.RUI COSTA 

Governador 

Bruno Dauster 
çao..:;t(Jr'ó dit. Casa Cvil 

Edevitto da Silva Góes Filho 
Secretário da Administração 	

1:111i  .g 4 1  

Walter de Freitas Pinheiro 
Seer-ctrio de Planejamento 

Manoel Vitório da Silva Filho 
Secreto da Fazenda 

Má_uricio Teles Barbosa 
SCCretá:13 da Segurança Pública 

Jeróninte R.odrigues Souza 
Secretarie da E,ducaçá.o 
Fabio Vilas-Boas Pinto 

Secretário da Saúde 
João Leão 

Secretário de Desenvolvimento Econórnic,o 
Carlos Martins Marques de Santana 

Secretário de Justiça, Direitos i-lumanos e Desenvolvimento Social 
Arany Santar.a Neves Santos 

Searctãria de Cultura 
3:35.3 Car.:es Oliveira da Silva 
Secretário do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
Secretá-rio da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca c Aquicultura 
Leonasdo Góes Silva 

Seaetário de Infraestrutura. Hídrica e Saneamento 
09:‘»:dson de Magalhães Santos 

Secret&lo do Trabaflio, EITIprCgO, Renda e Esporte 
Nelson Vicente Portela Pellegrino 

Secretário de Desenvolvimento Urbano 
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretária de Ciãncia, Tecnologia e Inovação 
tvlarcus Denteio Falta Cavalcanti 

Secretário de Infraestrutura 
Julieta Maria Cardoso Palmeira 

Seeretátia dePoliticas para as Mulheres 
ab;.a dos Reis Santos 

Secretária de Promoção da Igualdade Racial 
Cibele Oliveira de Carvalho 

Secretaria de Relações Institucionais 
losias Gomes da Silva 
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ársi.o /Co,  do Concireeto NacionM 

Faço saber que o Congresso 1\inc)nr ai ar.),ovou. 
o 

eu. Antonio Anastesia. Primeiro Vice 

Presidente do Sanado Federal. no exercrolo da PresidAncla nos termos do parágrafo único do art 52 do 
Realmente Comum e do Inciso XXVIII de art. 48 do Regimento interno do Senado Federal. promulgo o 

seouinte 
DECRETO LEGISLATIVO 

l.43  6. DE 2020 • - 	• 	- - 	- 	- 
Reconhece. para os firls do art 65 da Lei Complementar n° 101, 
de 4 de melo de 2000. a ocorrência do estado de calamidade 
publica, nos termos da solicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 

2020. 

O Congresso Nacional. decreta. 
Árt. 1° Fica reconhecida, ey.c:usl,varnc.;nte para os fins do art. 65 da Lei Complementar re 101, de 

4 de maio de 2000. notadamente para as dia cersas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 
2" da Lel n°13.898, de 11 de novembro da 2019 a da limitação de empenho de que trata o art. 9° da Lei 
Cnrnolementar n" 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos 
até 31 de dezembro de 2020, nos termos da sol.icitação do Presidente da República encaminhada por 

meio da Mensagem n°93. cie18 de março de 2020. 
Art.2° Fica constituída Cornssão Mista no âmbito do Congresso Nacional. composta por 6 (seis) 

docutados e r
d (seis) senadores. com 	

número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação 

fiscal e ,-, 	

icao crGarnantária a financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de 

irloortáncia internacional relacionada ao ocroravirus (Covid19). 

5 1° 

 Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela 

Presidência da Comissão. 

2e 

 A Comissão realizará. mensalmente, reunião corri o Ministério da Economia, para avaliar a 

situação fiscal e a execução orçarnenlárla e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde 

pCblica de Importáncia internacional re.ladonada ao coronavirus (CovId-19). 
Bimestral:rente. a Cornitssãn realizara audiência pública com a presença do Ministro da 

Economia, para apresentação e a\.a..a.cão de retat.óro clrcunstandado da situação scal e da execução 
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde publica de importáncla 
internacional relacionada ao Cororav:rus (Covidrl.91, que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes 

da referida audiência. 
Art, 3° Este Decreto Lealslativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. em 20 de marco de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do senado Federal, 

no exercício da Presidência 

rs Ét. 	rt 
EDIS conteiaio ng:g sUbt•fit:11 	ti pUdeado nave 	,.CPC12 

Wair."..40g 	o'dc,. • 	e tg 
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PreSidênC13 
da República 

5erretar!anGeral  
Subchefia para Assuntes Jurídicos 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da 

emergência de saúde pública de Importância 
cmpiQ 

SegUienente. 	

internacional decorrente do coronavtrus responsável 
peio surto de 2019. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço -saber que o• Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Sgggl~ 

Art. 1° 
 Esto Lei dispôs sobre as medidas qi.:e poderão ser atad 

doas para enfrentamento da emergência de 
_ 

saúde pública de importência internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019. 

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção de coletividade. 

§ 2' Ato de Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de ernSrgénCie de saúde pública 

§ 	

prazo de que trata o § 2° deste a.icto não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial . e que trata esta Lei. 

de saúde. 

I 

Art. 2° 
 Para fne do disposto nesta Lei 

- isolamento: separação de pessoas doentes ou contamknadas, ou de bagag 

	
meios de transporte, , considera-se:  

mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contamin 

	
do

ação ou a propaga 

- quarentena:. restrição de atividades ou senaração de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que e 
não estejam doentes, ou de bagagens, con;t.ineres. animais, meios da transporte ou mercadorias suspeitos de 

coronavirus; 

contaminação, de manára a evitar a possivel contaminação ou a propagação do coronavíru

s.  

Parárirafo Único. As definições e,stabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante 

do~Decreto r°  1C 7 /
2, de 30 de Innejro dS2221 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que c,ouber. 

• 

espreaeil4rieree=H;),..ar-ãe-eer--aelettedeerreetr-e-e
ndas:r 

Art. 3° Para enrrentamento da emergência do saúde pública de importância internacional decorrente cic 
coronevirts, as autoridades poderão 2:dotar, no árnlobo de suas competências, dentre outras, as se9klintel 

medicas: 	

ggIS. 135.3y_liseri a n" 9afi,...g.e2022). 

I - isolamento; 

II - quarentena

lii 	

; 

- determinação de realização compJsária de: 

a) exames médicos; 

b) motes laboratoriais; 

c) c&eta de amostras clIn!cas; 

dit vacinação e outras medidas prof 	
s; ou 

wymo.onaitosovsnccivii_ssLar.o2stS-2.322;20iniioi.i_t:-,97(i.Wrt 



!f0.4:2020  
e) tniternentos rnédicos ca4pecíficos; 

!V - estudo ou Rivestigação epidemiolágica; 

V - exumação, necropsia, cremação e rnanec de cadáver; 

rt-Frade 

VI  
- restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional 

fiedeeenteria-eie-fr  

de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
	fBé-daçãlaciadt. 	e 	P i 

a) entrada e saída do país; e 	
<LTSp_elt_Megadj, 	

Jia21:12,(1). del_42.4) 

b) 
locomoção Interestadual e Intermunicipai• 	

. Ünç!:„Lt.dip_o2e±a Mesjiaano
ça.222.2). 

-:-.(eeititai-çá5''..tae .iSe:Ps. á' serviços de _peies:ias naturais
.  'e• lurídicias",•.-niptitiase...em 'que. será garantido o 

parlamento posterior de indenização justa e 
VIU - autorização excepciona! e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem 

;  

registre. na  ASINÉS3, desde que: 

a) 
registrados por autoridade sanitária estranaeira: a 

b) 
previstos em ato do Ministério de Saúde. 

§ I,' As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas 
e em análises sobre as Informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 

indispensávei à promoção e à preservação da saúde pública. 

§73 
 Ficam assegurados as pessoas afetarias pelas medidas previstas neste artigo: 

- o direito de serem iniCrmadas permarienterriente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família 

conforme reviamento; 

- o direito de receberem tratamento gratulo; 

- 	

pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme 

preconizá c Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do e 
	r t ° • 	,Sia-a-Q45  

§ 33 

 Será considerado falta luaiificada ac serviço público ou à atividade laborai privada o período de ausénci 

decorrente das medidas previstas neste artidc. 
§ 4° As pessoas deverão sulettar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descurnpriM

en  

delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

g 5' Ato do Ministro de Estado da Saúde: 
! - disporá sobre as concii0es e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e li do caput de: 

artigo; e 
- oencederá e autorização a que se refere o inciso VII! do caput deste artigo. 

§-es—Me-eeniss-Mlr-nfsf:fazr-6e-Fr~-49-Se“e-eciff-ritfef!çe-e-Seefrifecea-P4;431~4115Poolf-eS4"-v" 

ereviere-rie-kaeiee-V-I-ele-en—aise  
§ Oc Mo conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrt 

discará sobre a medida prevista no inciso V! to oaput. 
	(13._ec

iechg_datiSia_P):2Laár-ite-221,S2.0.2-Ç 

i) i• 9 1. 4 

vivm.planaile.gav.bricelvii_03L5to2C19-2022:202Cle! 



s ea-fa O ato conionin e que se r
efere o at poderá estabelecer delegação de competência 

paia a ,.......-._,. 
1/Q4:2020 

dos casos nele omissos. 	( iladllS1-1 d _aeilp_M_d_Igej.Q:;,dç_qr0 nn 927, ra.Q) 

§7° 
 As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - peio Ministério da Saúde; 
II - pelos gestores locais de saúde, desde que auforlzados peio Ministério da Saúde, nas hipóteses dos Incisos 

I, li, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

til - pelos gestores locais de saúde, nas biotite:e3S dos locisr
-)s lia 'V e VII do caput deste artigo. 

fi EP As medidas previstas neste artigo, quando aceitadas, deverão resguardar o exercido e o funcioname

nto  

de serviços públicos e atividades essencs. 
	kino___..lul92_aata_aadilit92-itylefaa,..ga_29.22). 

§ 92 

 O Preadente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais 

a coe semeterernaa§.3<ta -----SPelvieLa
..áa-Sroagasaaaa-6 

 

- 	- - 	• • 	- - 	. 	._ 	_ 

§ 10. 

As medidas a que se referem os lnoisos l, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços 
()Ciáticos e atividades essenciais, Inclusive as reoolatas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas 
em ato específico e desde que em articulagao orevla com o &cão regulador ou o Poder concedente ou 

autorizador. 	
~J3~ Pt_aça_ii.a9iSaaa_.92-5.,a). 

§ 11. 

É vedada a restdção à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 

• -i

a:ilidas e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9° e cargas de qualquer espécie que possam 
o 

	

acarretar desabastecimento de géneros necessários à população. 
	ilr__Q 1-1JÉigaF2L v 

Aat-T-45•-
• aftera-~aElerer43/4.eiteaãe-, 

	

4e;ak_eieeseren.terèe,eren•evoise_iterettie_tfatet 
2_02Ü). 

ecalsentannaankemágreet~eSta-dersataskr 
pláb fkenek~e€ 	

- 

Art. 4' 'É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentarnento da emerciancia de saúde pública de importância Internacional decorrente do coronavirua 

este-66a 

de que trata esta Lei. 	
tilegaoao (m_t_dío-da pealaLieoLiajoa_lo:_koadaCoata_.0.`-92-talleip22). 

	
I 

fi 1:

' A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 

perdurar a emergência de saúde publica de imoortãncia 'nternacional decorrente do coronavirus

.  

§ 2° Todas as contratações cd aquisloães realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponlbilizadas 
em sítio oficial específica na rede mundial de computadores (Internet), contendo, no que couber, alérn daE 

	

Informações previstas nc §_fliasP_,L32 

	
o nome do contratado, c 

número cie sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo dr 

§ a` Eacepdonalrnente, será possível P. contratação de fornecedora de bens, serviços e Insumos de empresE 
r,ontra.tacão ou aquisição. 

que esteiam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Públlc 
suspenso, quando se tratar, E:omprovariamente. de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

tlaiduia_
lcagaaaSagi9D_a_aosale‘alao3 9.2_5,•deolOan) 
§ 4' Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação 

mais de um órgão ou entidade, o sistema de rectistro de preços, de que trata o 

 

B.666.,file2liie1uribp_ote_la3, poderã. ser utilizada. 
	tlo. liço-L-1 del_p_S_Meaotac

çã. 	, 

§ 5 	

Na hipótese de inexistancia te regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulame 

	

federal sobra registro de preços. 	
.(larkuil.dP._01 ri`a__À-Q-di_d_a Prm____Jà.61---sla  n° gRito_i_e.2_02_0). 

6 6' C, órgão ou entidade nerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgaçãc 

tnterÇaa as registro de preço, entre dois e Q
uatro dias Ote,is, para que outros órgãos e entidades manifestem inten 

	

em participar do sistema de registro de preços noa termos do disposto no § 40 e no § 50. 
	(tp_olojato_~ 

4°  não 

equipamentos' novos, desde que o fornece:10r se responsabe pelas plenas condições de uso e fundoenre

arnsterint Provisoftatoge_2_020). 

Art. ,
tn-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 

 

bern adquit-ido. (S.Wield_p_a_del.Q.W. 

waatqaraitcoovaricavil_33iy02019-2C22Oel2Oltelaitt.979.atm 



MI. 4°-5 Nas &apensas de licitação decorriLn'.es d,-
.) disposto nesta Lei; 

 presumem-Se atenaioas ao ..~..-.. 
3/04/2020 

da: 	(11.3dtac_paid-a.-1-anv-IIÓritri2/9 t,sjejeni2) . 

	

- oc,crrência da situação de errergêncIa 	
f,tora_Qpeia Med da PI_____I--22 2• 

	iji-; 1:-.  4 6 

II - 
nacesasdads de pronto eterclimento da siblacão de ernerotêncla; 

	.0noleid-Q-peaedida-210-iggialf I 	
; 

III - existênci2 da risco Ei segurança da pess.
.oas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 9_2,ã. d_a_291M. 

plibIicos ou particulares; e 	
ansip_p_e_a ,I,Liecijaf

glig,s_le:L02„.0à, 

p_ela_Mknjtd_a_Ployisát_le_L-21° g fi„d_a_2.422' ),

(Inalida 

iv - 
limitaçãoda contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

de 

M. 4°-OPara as contrafações de bens, serviçoS 
e nsurnos 

necessários ao enfrenternento da emergência 

' 	que trata esc? Lei. não sera .  .„..... 	i
exiaida a elaboraçã0 de estudos preliminares quando se trater de bens 

e s•arviços 

comuns. 	(Incibtldp_pte_ '' - *1•
9,2_f_i_d_e_.' C‘-.2."--D). 

Art. 4°42 aGeranclanlenie de Macas da cantratação sórnente será exigível durante a.gestão da contrato.. - -, _ 

encluide.aele_hla_r_3ffly.Lpe-g)z_taçko_ao'ny • • - 	• -- • ---. 	...- - - .• •-• --. j__•_::. ._•___._ 	
• 

kít. 40-E Nas contrataçÕes para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

simptificado. 	eneteírje_p pele_lifteslj
astiae,a). 

§ e' O tento de referência simplificado 
Ou O 

projeto básico simplificado a que se refere o 
caput conterá: 

. ijostuide_p_gly. l',Ag_4j.paíSeViekrjaasi,s5a2/:'; 

I -- declaração do objeto; 	
(iriçkjígg_aeJaltei

fsiav's_g_rjen°-92,-6.,ska_251_2.0. 

il -fundanientação &molificada da contratação; 
	Undelite_peta

aea_de242a). 

le - descrição resumida da solução apresentada; 
	tl_o_d-2-11 _• z 

c. d 

	• ó 	a° e  

IV- requisitos de contrateção; 	
QadeLdo_oe a ' e 'da P • 

 

(Lnctildo~i-i-lelA jrle,,EI--l'ov.§-1.--9-.J2-221 ° 	,..d.§2_425» 

tyledIgs_~ r_st_.°26-,_de_MO) 	

kladukig-- 
y - crItérios de medição e paoamento: 
VI - estimatiVas dors preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parámetros: 

a) 
Portal de Compras do Governo Federai; 

	(Inpilá.daeleSp
.31a2g). 

b) 
pesquisa publicada em mídia especializada: 

	
tl_eoel Me ic"_a____d--Q--ES \

-LiSõ-ria,stel-Q2Q). 

ci; sItios t-,ie.,trônicos especiaIlzados ou de domínio amplo; 
	OS 	

P 

d)c:ontratações similares de outros entes ptibilcos; ou 
	Onellág.g_p_a1.

6_, jja2Q2Q) 

e) 
pesquisa realizada cor- tos potenciais fornecedores; e 

	eoehri—Isdo 	
edid Prov's* 	° 	,A2--2-Q; a0r). 

	

Vil - adequação orçamentária. 	
fincluito_pta_i_v_ierlisla i_E-..-AsOS_nL92,5-,_&e...2020) 

§ 2' Excepcionalmente, mediante justficativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa 

preços de 'ceie trata o inciso V; dc caput. 
	•( !IelLuldeteela_140 da P o ri " 1 ° 

	, de 2020). 

§ 3

0 Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso Vi do caput não impedem a contratação 

Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas peb

a variação de preços, ltipótesc 

que deverá nave,r ust.cativa nos autos. 	
.(i_Sp_e_LedieS-----11da Prw_j:I.e.3.•Le.0.,_4.e.n2-rn 

M. 4°.-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade campe 
excepcionalmente e mediante juseficativa. poderá dispensar a apresentação de documentação relativa if regular 

list:21 

 e trabalhista ou, ainda, c cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exIgéni 
apresentação de orova de regularidade relatIva à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inetê-QnÇ 

ç_aput.Lic are 7° sia Constlflcão. 	
unciels_oseleivterlige_,Sa2_92110). 

	
1 

Art. itc-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico 
ou 

presenclal, cujo objeto seja a aci• 

de bens, serviços e Insurnos necessários ac enfrenta:tento de emergência de que trata esta Lei, os praz 

vpaw.planallo.gev.bri0civiI_33L5te2019-2C22;2020!V39.79.r.tm 



procedimer.1.--de Hei:etários edrão reduzidos peia me:agei 	
: Sh_ág.,1 cAlkdiriária_floS92b.,22e_Wisii ,D.Ize2ri 

. § 1° Quando o prázo original de que trata o oaput for número ímpar, este será arredondado para o número 

inteiro antecedente, 	.anduínic_i opja3ciida,  r.--2-1°
, ca» 

• 
i•UtiP41 

Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. 
	<11:1-çá-t-dgi _129X-Mggida 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência piiihi:ca a cr,ue se refere o 

 
PH,. jemista_ea_22_5.,S2D2.1).),  

li-ifi1i.C.:3, para e,s licitações de que tree.: o captut. 
	(2.,cjijide_p_efen.EL

L.92e.,..d.e.202.Q). 

§ 4° As licitações de que trata c caput :isaiizacias por meio de sistema de registro de preços serão 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 

§ 60 do  art. 4°, 	,(1..Suld_g_p_ela..Medida Pi__.L.U1siii/j& 2_9_8_1, c.i.e2_0213), 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses 
e poderão ser 

prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade d
r,ace enfrentamento das efeitos da situação de 

en-,orgênda de saúde pabitea. 	
(lael.uíd_opsig,MeLcii s_ je,_.[Prw___Ãâ.eilã-nLt'i_p_e2_02.1.» 

Art, 48
-1 P.e.ra os centraips.decorrentee do5 pro-cediMentios freVisittiainetta-Lét; s.administração pública poderá . 	.. 	. 	.....__._ . 	.........______ 	____ .___ 	. 	 . 	. 	. 	. 	._... 	.. 	... 	.. .. 	. .. 

Prever que os contratados fiquem abri-geais a-aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

ao objeto o,ontratado, em até cinquenta por cento 
,i:o valer inicial atualizado do contrato. 	

(IS_g_a_Wilffil~ 

P r_LoSsá—n---'1  a ° 925„ st e_2,22). 
Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

i .- possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavfrus; 

it - circulação, em áreas. consideradas como regiões de contaminação pelo coronevfrus. 

Art. 6' É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, 
distrital e miunicipal da dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo 
coronavtrus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propaaação. 

5, 
la A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas iuridicas de direito privado 

alando os dados forem solldtados por autoridade sanitária. 
§‘ 2' O Minist.ério da Saúde manterá dados iyjiblicos e -atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 

1":-‘rettlÇaf_ãO, reiatiVn à à 

situação de emergência púbilcs sanitária, resguardando o direito ao sigilo das Informaçõe
s  

Art. 65
-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de 

nc,,ssoais. 

despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4
0, quando a movimentação for realizada 

por meio de C2rtà0 de Pagamento do Governo: 
	.( no ic-10 pe I eo'd.. Prov 6 	

O 	I -fi-g-20-29-) . 

t . " 
na exe.c,ução de se•Niços de engennaria. o valor estabelecido na 

	e tall_n_a_teSil
à-dg-elia-3-" 

LeLn°  8.688, de 21 de junno_ds_1992; e 	
.(Incluldo pelejá Ida ovis" ria 5  2 ,_geiciacl) 

li - nas compras em oeral e outros serviços, n vaior este.belecido na alínea 
	 "a"Singisall-d°--agiu-t-sialL2" 

Lei na 8 õrii_a_e_L...19j3,3 	.0neLuicio  peirtiitecida_p_rcv.sorie r13  3_25, de202C), 

Art. 6'13 Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a 'frffilit-12-521,_di 
Ur, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 

(I r_ishapffilaSigaLS-Ojne_if.92.E.,±: 
a.i cs._222Çi 

§ le  Ficarão 

suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidade 
tis administração pública cujos servidores estalam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes 

gue, necessariamente, dependam de: 	
(iii....plufgs.t_p_pita22.gdiSta_DIUta 

I - acesso presencial de 'soantes pütiicos encarregados da resposta; ou 
	 (Iradiglp_ 	d 

Provisória. n° 92_.aa) 
li - agente. público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação 

emergência de que trata esta Lei. 	
(insti:LOg_oeteSS§Lisa,a). 

2 Late2015-2022,2C'‘Cte 
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Ai. 1°- Fica reconhecida, para os fins de disposto nos Mosca i e do 
art. 85 da Lel Complementar c 101. do 4 de meio de 2000, bec arczo 
de 90 (noventa) dias rt partir da ptlenceno deste Decreto 

LegiaIa.iVO. 8. 

ecorrência do estado de calamidade pública no. Muni:Ágio de Barro N:tr., 
em etendImento à solicitação do Prefeita do Município, encaminhada 
por mete no Oficio AL N° 2..174120. 

Prt. 2. - ,Prie Derreto '_egii..!stivo entra oro viger na crt.r. Pr sua 

pubilcagâc. 	

O PRESA:IENTE DA ASSE,J.E:_r 
9,5

,nUA., no uso de etribução prevUste no art. 41, XXII, da Resolução • 

1.-"P.L(SELVÉNKI!A DA AssametA LEG'6,r,TiVP 	
',199/05 (Regimento Internet, faço saber que o Plenário da AesembIela 

' 	N' A PM CES •2:5- 	DE 2028. 	 ap-ovrtJ c DD preMuige, racDU:nte Decreto iegistativo: • 	
• 

bepüleBéCNEESON'GÉAL: 	
- 

-Art.-4°— Pice-recorahecidarpare defina do dlepostg OcietipPias 	
.. 

ar. ES de Le. 3,omplementaP n. 101, de 4 de maio de 2000, pelé-Prer T
-  ! 

CIL: 
90 (noventa) dias a datil!' da publicayito deste Decreto Legislativo, a 

DECRETO LEGISLATIVO N. 2077 DE Da DE ABRIL na 2023 	ocorrência do estado e 
atendimento à solicitação do Prefeito do Município, encare 

• 
• pública no Municiai° de Une, em 

lflhads r 

Recaia:soe. pata Os fins de disposto noa incisas I 511 dc ar.. 95 de. ',_e; 
	meio do  Dedo A!_m.. 2.175120. 

calanzdzda público no Mus:tiple de Campo Formoso, ern ate,,,airrentc. p..rt. 2' - Este Decreto Legislativo entra em vigor na date de sua Cemp!ementer ri. 131. de 4. de Maio de 23CC, a CCerticia Do estado de 

á solicitaa da Prefeita dó Mtinlciple, encarrfinhada por -neto de Oiic0 
	pubficação. 

AL N' 2.177:20. 	
SABiNSTE DA PRESIDÊNC,Its. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

O PRESIDENTE DA ASsEMBLEIA LEGISTA DO :ESTADO DA 
ESTADO DA  BAHIA. Em os DE ABRIL  DE  2020. 

da CC (noLen.tan :lias a partir da publiwçâo deste Decreto Legislativa, Reconhece, para es fins do disposto nos Incisos I e II do art. 65 da Lel art. 95 (In Lei Compiementar n. 10'., de 4 de maio de 2333, peio prazo 

3 occnência dc esurio de catan:iclade ogclice eis Maria:cio de Car
-co complementar 0. .10,, , de 4 de meio de 2000, e eperit pois do estado 

Potrpoitc, em atendinaento a e0i1CitaÇãO de Prefeita de Muniedin
, 
 de catamidade pública no Município de Maraú, em atendimento à 

encarrinitsda pci: meio Ori Ofloio AL N°2.177!20. 
	

solicitação da Prefeita do Município, encananhade por mele do 011010 

AL N' 2.180/20. 

Art.2' -Este Decreto Legisietivo entre erdiggcr na data na. 
sus p.2b!:C.,203 . O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

GABINETE. DA PRESiDENCIii DA ASSEMBLEIA, 1.ECtiSLATIVA. DO BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Readução n°. 

ESTADO CA BANIA, EM 08 DE ABRiLDE2.313. 
	

1192/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assernbleia 
aprovou a eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Pesiderte 	

Art. 1° - Fica reconhecida, para os fins do disposto nas incisaste II do 
art. 65 de Lei Complementar n. 131, de 4 de meio de 2000, x pelo prazo Osculado Na SCfri LEAL 

DECRETO LEGiSLATWO N.° 2078 DE OS :, ABRIL IDE 2023 
. 	

a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Mata°, 
de PO (noventa) dias a partir da publicação deste DeCrettO LeOlgtiV

O,  

ern arendingento á solicitação da Preelte do MUnictplo, encaminhada 

entra em vigor na date de sua 

B,L.HIA. no uso de etribuiçáo prevista no art. 41, XXII, em Pasoltiçao rS. 

Att...° 
 - Fita' reconhecida, para os fins do disposto nos irciscs i e II do DECRETO LEGISLATIVO N.° 2080 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

1199195 (Rani:ciente Interno), feco saber 
oca o P!entine Co AssernblePe Deputado NELEDN LEAL  

aprovou e eu promulgo o sedUlnre Decreto Legislativo( 	
Presidente 

Reconhece, para os fins do diStinetc nos lpoisos I e do art. etz a .... 
Coropiern-etar r, 101. de 4 de. meio de 2030, a ocorrência do estado por meio do Oficio AL Ne 2.1600.0. 
rie calamidade pública no NiunIciplo de Berri:lha, em atendimento, à 
soticilagác do Prefeito do Municiai°, eneamilithada ror miei:: 50 Chick' AL  Art. 2' - Este Decreto Legislativo 

Te' 2253,20. 	
putlicaçto. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 1.9.GISLATIVA DC ESTADO DA GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

SAHAA, ro uso de ,--itr.buição prevista ne art. 41, XXI!, 
	Resoi!Jctle n°. EST.ADO DA BANIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

r 	c P!enana da Assembleia 

2.DrOVCU e eu orai:litigo o seguinte Decreto LegislaZve: 

Art. Ir • Fica reconhecida, para os fins do dispcs:c nos incisos ! e II do 
sn. 68 da Lei Cai-raiemo:az:- n. 101, de 4 de mar. de 20'),), a ocorrência 

do estrado de CalarnidScie público no 1,:unicrgio Ce Ser,nhe, po;o prazo 
de GO (noventa) dias e partir da publicação deste Decreto legisiativo, 
em atondintento à se:ti:citação do Profeito da:Juni:12e. encaminhada por 

meio da Oficio AL N°  

A.n. 2' Este Decreto LegieiadVO entra aro viger na data Pe sua cuolicaoão. 

GABlitliTE CA PRESiDENCIA DA ASsEMBLEIA LEGISLA! 
	Do 

ESTADO nm.em-t1A, EL!. CS DE ABRIL DE 2020.  

Deep:ato NELSoN LEAL 
Presidente 

118.3;65 (Regimento alterna), faço Sace 

CE'CRETO LEGISLATIVO N.' 2079 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

ReConheee, para OS fina do d!sposto nos Incisos I e II do art. 65 da 
Lci Como:ementar n. 101, de 4 de maio do 2000, 

a ocorrência do 

estado de caiarnidede pública no Município de Une, ar" atendimento 
scneiteção do Prefeito do Município, encaminhada por melo do Ofício 

AL ní" 2.175/20. 

Deputado NELSON LEAL 
Pres:dente 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2061 DE OS CE ABRIL DE.2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos Incisaste II do art. 65 da Li 
Corno:ementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a oczarréncla do este 
de calamidade pública no Município de Coribe, em atendimento 
sonegação Co Prefelto do Municiplo, encaminhada por meio do Ofl 

N°2.181!23. 

C FREEI:a:V-1E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO I 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, de RESS0IU0

0  

1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário de Pasembl 
aereveu e eu promulgo o seguinte Decrete Legislativo: 

SISLATIVA DO ESTADO ClA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

í.çjçjq/,g PPN7.3#  
ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DE CONTRATO No =c/ 2020 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Una — Estado da Bahia, e 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX para os fins que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo Municipal, 
localizado na Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de Una , Estado da 
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 
TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na Rua Felix Caldas, n° 
215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000, portador da cédula de 
identidade n° 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 014.834.565-44, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
estabelecida (o) na Rua XXXXXXXXX XXXXXX, N° XXX, Bairro xxxmax, xxx xxxxxxxx-xx, Cep.xx.xxx-
xxx, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxxxxxxxxxx 
expedida pela xxx-BA, e, inscrito no CPF/MF n° xxxxxxxxxxxxxxxx, em conformidade com a Lei 
8.866/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, em conformidade 
com a proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre este termo 
contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário 
Oficial do Municipio. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ )00(XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672 605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3235-2186 
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3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+i)" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2020' 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 
PROJETOIATIVIDADE: 1011.10122152.252 — AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO 
CORONAVIRÚS (COVID-19) — ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. FONTE DE RECURSO: 14 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de XX de XXXXXX de 2020 a XX de 
XXXXXXXXXXXXX de 2020, podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, 
mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or. Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.60510001-7O. Una- Bailia. CEP 45.690-009. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 
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terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 
6.10. é permitido a sub contratação parcial do objeto na forma do art. 72 da lei 8.666/93, ate o 
limite de 50%, devendo o contratado promover a comprovação de titularidade dos veiculos 
locados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O Sr. RAISSANDER FERMO DALMAGRO, designados na portaria n° 34 de 02 de Março 
de 2017, responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 

eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bania. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se foro caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLAUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecuçâo, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13.672.60510001-70, Una - Bania. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao 
PROCESSO DE DISPENSA n° 101/2020. 

10.2. a lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente 
do corona vírus responsável pelo surto de 2019; 

10.3. finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para atender a 
necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser viabilizada 
pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, com fundamento 
no art. 24, II, da Lei n°8666. de 1993. 

10.4. decreto legislativo do senado federal No 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, reconhecendo 
para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade publica, 
nos termos da solicitação do presidente da republica; 

10.5. o decreto estadual no 19.549 de 18 de março de 2020; 

10.6. o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020. 

10.8. o decreto legislativo n°2079 de 08 de abril de 2020; 

10.9. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.10. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 

igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
	 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 

Prefeito 
	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13 672.605/0001-70. Una Bahia CEP 45.690-000. 

Tel (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 
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Processo: Dispensa de Licitação 101/2020 - Processo Administrativo n2  157/2020. 

Objeto: Dispensa de licitação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULO COM 
SONORIZAÇÃO PARA PROPAGAÇÃO DE ANÜNCIOS/SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA 

DE 	ENFRENTAMENTO 	DA 	COVID-19 	(NOVO 	CORONAVIRUS) 	NESSA 

MUNICIPALIDADE. 

Assunto: 	Solicitação de 	parecer jurídico 	acerca 	da 	regularidade 	do 	processo 

administrativo licitatório 	 . 

Origem: Procuradoria jurídica do Município.  

Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una - Bahia. 

PARECER 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
LEGAL. OBSERVAÇÃO DE LEI ESPECIFICA. 

VIABILIDADE. 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE VEICULO COM SONORIZAÇÃO PARA PROPAGAÇÃO DE ANÜNCIOS/SPOTS 
ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (NOVO 
CORONAVIRUS) NESSA MUNICIPALIDADE, por meio de dispensa de licitação, com 

fundamento no art. 42  e ss. da Lei Federal n. 13979/2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência 'de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, ofício da Secretaria Municipal de Saúde solicitando a 
contratação com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos para efeito do 
balizamento de preços, apontamento da existência de dotação orçamentária a 
comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração do presente 
processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 
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Ainda, nos autos constam documentos comprobatórios da regular constituição 
jurídica da empresa, as certidões que dão conta que a mesma está em situação regular 
perante a fazenda pública federal, estadual e municipal, bem como a certidão negativa 
de débitos trabalhistas, do FGTS. 

É o que merece relatar. 

II- FUNDAMENTAÇÃO 	

L P -7 

De início importa dizer que o procedimento licitatório é regra para a 
Administração Pública ao adquirir bens ou contratar serviços. Nos termos da 
Constituição Federal, art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, as compras e 
alienações realizadas pela Administração Pública deverão, em regra, ocorrer por meio 
de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...1 	 - 	- 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações." 

Sem embargo, a legislação prevê ressalvas a essa regra. São os casos em que a 
licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. Essas situações, todas 
em caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e 
deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 26. 

Todavia, vale esclarecer que em razão da pandemia decorrente do novo 
Coronovírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 
no Estado da Bahia, tem-se que o Governo Federal instituiu por intermédio da Lei 
Federal n. 13979/2020 nova modalidade de dispensa de licitação, a saber, para 
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aquisições e serviços que se fizerem necessários ao enfrentamento do referido vírus 

com cadeia pandêmica. 

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 42  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavíriis de que trata esta Lei. 	(Redação dada 

pela Medida Provisória n2  926. de 2020), 
i • 

§ 12  A dispensa de licitação' a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 

§ 22  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico 
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no  32  do art. 8° da Lei n2  
32,527. de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 
aquisição. 

4 

§ 32  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora 
de bens,' serviços e insumos de empresas que estejam com 
inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou 
contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido. 	(Incluído pela Medida Provisória n9  926. de 20201 

Art. 42-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se 
• refere o caput do art. 42  não se restringe a equipamentos novos, 
desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de 
uso e funcionamento do bem adquirido. 	(incluído pela Medida 
Provisória 0926. de 2020) 

Observa-se o entendimento das regras contidas na Lei Federal 13979/2020, 

atentando-se ao fato segundo o qual a dispensa de licitação reflete a contratação 

direta da Administração Pública em relação a um bem ou serviço demandado, 

porquanto a competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 
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Quanto 
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à formação do processo, a própria legislação exige contornos 
simplórios, justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que 
devem ser encampadas pelo Poder Público. 

Ademais, registre-se que consoante previsão no artigo 4—E, §22, da Lei 
13.979/2020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 

justificado pela administração pública, senão vejamos: 

• 
Art. 42-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamefito da emergência que trata esta Lei, será 
admitida à apresentação de' terinio de referência simplificado ou de 

. 	• 
projeto básico-simp- lificado.- 	• 

§ 22  Excepcionalm-ente; Mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput 	(Incluído pela Medida Provisória n2  926. de 
212_01 

Ainda, as estimativas de preç6s podem ser comprovadas por, no mínimo, um 

dos seguintes itens: 

Art. 42-E, §12  [...] omissis 
	

‘. 

VI - estimativas cios preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 
seguintes parâmetros: 	(Incluído pela Medida Provisória n2  926  
de 20201 

a) Portal de 'Compras do Governo Federal; 	(Incluído Dela 
Medida Provisória n2 926. de 20201 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído pela 
Medida Provisória n°926. de 202_01• 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(Incluído nela Medida Provisória n°926. de 2020) 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2  926. de 20201 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 
e 	(Incluído pela Medida Provisória n°926. de 20201 
VII - adequação orçamentária. 	(Incluído pela Medida Provisória 
n2  926. de 2020) 

(4 
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No caso em tela, a contratação de empresa para a prestação dos serviços 
objetos da presente dispensa justifica-se pela necessidade de adquirir insumos 
destinados ao enfretamento da emergência de saúde pública, associado ao fato de que 
fora declarado no Estado da Bahia "Estado de Calamidade Pública" em todo território 
baiano, conforme Decreto n2  19.549, de 18 de Março de 2020. 

Consoante se constata do expediente trazido a essa Procuradoria, infere-se que 
o termo de dispensa criado para a finalidade supramencionada encontra-se 
devidamente subsidiada por rubrica orçamentária especifica, cuja dotação, inclusive, 
já fora identificada. 	

a 

Posto isto, não vislumbro vicio de forma ou qualquer defeito no procedimento 
que contrarie a Lei de regência pelo que opinamos pela regularidade na escolha da 
DISPENSA de licitação para a contratação pretendida. 

por fim. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da 
presente dispensa que levará à sociedade unense as informações úteis, do 
utilidade pública e de natureza sanitária. necessárias ao enfretamento da 
pandemia. comungando medidas elementares das quais a sociedade não deve 
apartar-se. é que se insere o contexto da presente ordenação de despesa.  

Todavia. recomenda-se que o fiscal contratual acompanhe 
diligentemente o cumprimento dos serviços contratados estipulando em 
contrato prazo para a sua execução. regularidade do veiculo perante os órgãos 
de trânsito, ajustes quanto às rotas e regularização do volume a fim de que não 

sratisueis u •• e 	obedece d • a • 	ores da ei. 

Em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da dispensa e 
levando-se em consideração que. no caso concreto. cuida-se de mais uma 
contratação (segunda) promovida pela Administração tendo como finalidade o 
mesmo objeto. recomenda-se que a Secretaria competente apresente, 
oportunamente. o balanço. do ponto de vista da eficácia e atendimento ao 
interesse público, no afã de sempre buscar a eficiência e racionalidade dos 
gastos no âmbito da Administração Pública, 

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, hão vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar 
ADALTON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR 41586259806, uma vez que o presente 

procedimento atende o disposto no art. 42  e ss., da Lei n° 13979/2020, ressalvados os 
apontamentos acima e publicação na forma acima exigida. 

fs 
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Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 42-F da Lei 
Federal aplicável prerroga que "na hipótese de haver restrição de fornecedores ou 
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 
justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e o cumprimento do dispo 	no inciso XXXIII do caput do art. 79  da 
Constituição." 

S.M.J., é o parecer. , 

Una(BA), 09 de Julho de 
1 -1  

It llo Assunção Cavalcante 
Procurador Jurídico Municipal 

• 

i 

6 



• TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito Municipal 

. 	, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
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ESTADO DA 13AMIA # 1,h960 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 101/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de ADALTON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, 
CNPJ: 37.562.166/0001-01 na forma das condições estipuladas no Contrato e na Lei 
8.666/93. 

Una (BA), 09 de julho de 2020. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14 —Centro — CNPJ 13672 605/0001-7Q Una - Bania. CEP 45.690-000• 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 101/2020 

CERTIDÃO DE P6BLICAÇÃO 
e  • 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 09/07/2020.  

Una/BA, 09 de julho de 2020. 

I I  

TIAG BIRS H R 
Prefeito Municipal 

, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057

