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PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 172/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 112/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PRECOCE 
DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA. 

PERÍODO: DE 31 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 110, DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Ao 31 dia do mês de Agosto de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da sEc. DE SAUDE, solicitando a 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PRECOCE DE 

111/ 	
PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, neste Município, e uma 

cópia do Decreto da Comissão de 'citação. Eu RODRIGO TUYUTY LACERDA assino. 

altibb 
T UTY »DA 

Presidentila Comisso° 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13 672 605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-U00 

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

.141 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
ESTADO DA BAHIA 

Secretaria da Saúde 	1'00112 
ESTADO IDA ItAll IA 

 

Ofício n° 159/20 SMS  Una(Ba), 31 de Agosto de 2020. 

  

Ilmo. Sr. 
CAIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS 
Coordenador Licitações e Contratos 
Una-Ba 

Prezado Senhor, 

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 contrafação de empresa especializada no fornecimento de MEDICAMENTO 
PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICÍPIO DE UNA-BA. 
em face da exposição que segue: 

Considerando a pandemia do "novo Coronavirus" (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; 

ueg— 
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Considerando Decreto Municipal n°507, de 23 de Junho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°520. de 07 de Julho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 522, de 14 de Julho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n°527, de 21 de Julho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 530, de 04 de Agosto de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 538, de 17 de Agosto de 2020; 

Considerando a quantidade de casos confirmados no Estado da Bahia, que já somam 

go 

	

	256.062 pessoas contaminadas por COVID-19, conforme se comprova através do 
boletim epidemiológico do Estado da Bahia de 24/08/2020, em anexo e disponível 
através do link: bi.saude.ba.gov.br/transparenciat  

Considerando que o município de Una possui atualmente 145 casos monitorados, 1.517 
casos descartados, 13 casos aguardando resultados e principalmente 249 casos 
confirmados de COVID-19, sendo 03 casos ativos, além do registro de 07 óbitos 
atribuídos à doença, conforme boletim epidemiológico municipal em anexo datado de 
30/08/2020; 

Considerando que o atual perfil epidemiológico do município, onde já se observa a 
contaminação comunitária, exige a adoção novas medidas para o enfrentamento à 
pandemia; 

Considerando a urgência na adoção de medidas de controle eficazes e oportunas 
com vistas à contenção do avanço da doença no município de Una; 

Considerando a necessidade de utilização de medicamentos para tratamento da 
COVID-19, evitando-se o agravamento do quadro clínico dos pacientes e, 
consequentemente, óbitos; 

Considerando que uma das complicações mais comumente observada na COVID-19 é 
a pneumonia, a qual contribui para o incremento no quantitativo de óbitos; 

•'w-Considerando que a Azitromicina, fármaco antibiótico de amplo espectro, é utilizada 
• no tratamento e prevenção de pneumonias e demais infecções do trato respiratório, 
não apenas em pacientes com COVID-19; 

Considerando que a Azitromicina é um dos fármacos preconizados pelo Ministério da 
Saúde para o tratamento medicamentoso precoce dos pacientes com COVID-19, 
independentemente da gravidade do seu quadro (BRASIL, 2020); 

Considerando que a Azitromicina é um fármaco já constante na Relação Municipal de 
Medicamentos (REMUME), amplamente utilizado no município e que, em virtude da 
pandemia da COVID-19, vem apresentando uma demanda aumentada; 
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Considerando que o Protocolo Municipal para uso da Ivermectina, instituído pelo 
município de Una em 13 de julho de 2020, contempla o uso associado com a 
AzItromicina; 

Considerando que o referido protocolo foi amplamente discutido pelo Comitê Gestor 
Municipal para enfrentamento da emergência de saúde pública, instituído pelo 
Decreto Municipal n°512 de 30/06/2020; 

Considerando que o município realizou ampla pesquisa de preços no mercado regional 
e nacional, visando aquisição do referido medicamento, com melhor proposta para a 
Administração Pública Municipal, e portanto, o município irá adquirir 3.000 (três mil) 
unidades do citado medicamento: • 	Considerando que, para escolha do fornecedor, além do melhor oferta foi levando em 
consideração a qualidade do produto ofertado e também o prazo de entrega, pois no 
momento o não atendimento imediato do item solicitado, dada a sua natureza 
essencial de fruição, pode ocasionar risco e prejuízo à Administração Municipal; 

Considerando que a Empresa DROGAFONTE LTDA, encontra-se regular nos termos da 
legislação brasileira e preenche os requisitos mínimos legais e, nos termos de sua 
proposta, ofereceu preços compatíveis com os praticados no mercado no momento 
atual e com as condições definidas, conforme verificado pela Administração: 

Assim, solicitamos a contrafação direta com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, de empresa especializada no fornecimento de MEDICAMENTO PARA 
TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICÍPIO DE UNA-BA, pelo 
valor Global de R$ 7.350,00 (Sete MII Trezentos e Cinquenta Reais), através da empresa 
DROGAGONTE LTDA, inscrita no CNPJ n°08.778.201/0001-26. 

• Atenciosamente, 
	

GLEICIANE BIRSCHNER FLI.6RA 
Secretária de Saúde 

REFERÊNCIAS 

Brasil. Orientações do Ministério da Saúde para Manuseio Medicamentoso 
Precoce de Pacientes com diagnóstico da COVID-19. Diretrizes do Ministério da 
Saúde. httos://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/COVID-FINAL-16JUNHO-
1.1vreto-l-V3.pdf. Acesso em 24 Jul 2020. 

Brasil. Orientações para Manejo de Pacientes com COVID-19. 
https://portalarauivos.saude,gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-Orientac-
-o--esManeioPacientes.odf  Acesso em 24 Jul 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE COMPRAS 1'1)0118 

Cotação n° 074/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

- 	 MEDICAMENTOS 

ITEM UNIDADE UNIDADE QTD MARCAJANVISA R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

1 AZITROMICINA 500MG CP 3000 
TOTAL GERAL 

REFERENTE: AGUSIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTIIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, •  
CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 

CARIMBO CNPJ 

PRAZO DE ENTREGA: 
NOME FANTASIA: 
NOME DO CONTATO: 
N° TELEFONE: 
N° CELULAR: 

ASSINATURA: 

DATA: 	/ 	/ 

. — 



    

Pk 	RA 
DE UNA Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.te 

:OTAÇÃO 074-2020 - AZITROMICINA 
mensagens 

• rfifil 1 5  
21 de agosto de 2020 09:! refeitura Municipal Una <saude@una:ba.gov.br> 

ara: Cotacao Drogafonte <cotacao@drogafonte.com.br> 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

" AU. 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73 99994 6893 

uffl COTAÇÃO 074-2020 -AZITROMICINA.xisx 
-= 32K •-• • 

Ao Drogafonte <cotacao@drogafonte.com.br> 	 27 de agosto de 2020 11:g 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

.Bom Dia, 
Em anexo segue a cotação solicitada. Desde já agradecemos o contato. 

AtencioSãmente, 
Karcia Paiva 
[Texto das mensagens antedoms oculto] 

fp 552768 - PREFEITURA M. DE UNA.PDF 
129K 

• 



COO: 	AZITROMi.c.NA.500- ..6 0/300 CPR C/I • 	REP.:CMS: 

SUR.TRIB: 

CFR CENEFACOS 	ME)QU:MICA-MG 
	

3.030 

3,03 ;-) 	DESCONTO: 	G,C0 

3,03 W 

2,4500 1.353,0 

VALOR MERCAD.: 7.353,3 

VALOR TOTAL 	: 7.353,3 

í SETE MIL E TREZENTOS E C:NQUENTA REAIS 

Valer por Extenso 

1 

DROGAFONTE LIMA 
AV BARÃO DE SONITO, 438 - VARZEA 

RECIFE-PE - CE? 53.740-093 

Fone: 21021819 Fax: (8112021830 
	

i'02120 

At:. : VADIR S. FINANÇAS 1 
	

Cotação de --4-- 	 Pagina: OGC: 

Emissac: 25/38/2020 

Razac Social 	  

i 	

 T.I. 

PREFE:UFA M. :E UNA 	

P.J.. 	 

1[ 12.672.605,020.-70 	

"...sc..:stadua. 	 

1 í :SENTO 

1 

Enderece 	  

í 	

aai.ro 	 

FRAÇA DR MANOU- PEREIRA DE ALME:DA, :4 

ir 

 CENTRO 	

CidaJe 	  

ir'  UNA 	 1r,,A 1  

Tchdi,oes 	  

A [Vista 

	 1 

:ter 	Descricac/Apfesentacao 
	

UND Grpo ?reco 	Fabricante 
	

Çtde 	Pr.jnit. Desc. 	Pr. Total 

Observacao 

VALIDADE DA PROPOSTA 03 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. NÃO FRAC:DNAMOS CAIXA. PAGAMENTO A VISA. COAÇÃO NM4/232C 

OROG 	TE LTDA. 
CNPJ: 08.778.201/0001-26 



PREFEITURA 
DE UNA Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.b 

°TACÃO 074-2020 - AZITROMICINA 
mensagens 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 
3ra: Marlon José Marmentini <vendas03@inovamed-rs.com.br> 

TENDO PÔR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO AQUISIÇÃO 
MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE 
TRATAMENTO., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73999t6893 

ati  COTAÇÃO 074-2020 -AZITROMICINA.xlsx • 
32K 

anon José Mannentlnl <vendas03@inovamed-mcom.br> 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

• 
Bom Dia Prezados! 

Segue em anexo orçamento para Dispensa de Licitação do item Azitromicina 500mg. 

Informamos que dispomos do item a pronta entrega e com !aturamento Imediato. 

' 	Certo da compreensão. 

Aguardamos breve retorno. 

AU. 

nexto das mensagens anteriores oculto] 

21 de agosto de 2020 1( 

dl) 0 12 1  
21 Ge agosto de 2020 09:: 

Marlon J. Marmentini 
Vendas Público 
(3 +55 54 3083 1006 
www.inovamed-rs.com.br  

"A Inovarned possui um Programa de Compliance e está em conformidade com as leis anticorrupção brasileiras. Primamos pelo 
desenvolvimento de um ambiente de ética e integridade nas relações entre o público e o privado. Para conhecer um pouco mah 
da nossa forma de fazer negócios acesse o nosso Código de Ética e Conduta: Código de Ética Inovamed.pdf. Caso você identifiqui 
alguma situação de não conformidade, utilize nossos canais de comunicação disponíveis em: Ouvidoria. 

if-g4 UNA -50014843.pdf •̀a  309K 
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PREFEITURA 
DE UNA, 

Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.góv.bi  

aitromicina, ivermectina ,Hidroxicloroquina,Nitazoxanida,Heparina,Amoxicilina+ Clavulanato, 
'estes Rápido Covid-19 	

ÇOQI2 mensagens 

agner Valentim Lopes de Oliveira <vagner@vagnervalentim.page> 	 24 de agosto de 2020 15:: 
ara: Oferta Medicamentos <marketing@vagnervalentim.page> 

Boa tarde, 

Meu nome é Vagner e sou representante comercial de medicamentos. 
Estou entrando em contato pois estou com alguns produtos que estão em falta hoje no mercado: Azitromicina, 
Ivermectina,Hidroxicloroquina, Nitazoxanida , Enoxapadna, Amoxicilina + Clavulanato, Dexametasona, Complexo B, Zinco, 
Prednisona, Diosmina + Hesperidina, Vitaminas C e D. 
Trabalho com testes rápido Covid-19. 

TENHO TODA A LINHA DE MEDICAMENTOS 

Qualquer dúvida fico à disposição. 
AU 

Vener Valentim 
Repres. Comercial 
(16)99164-5204 

Qualquer dúvida fico à disposição. 
AU 

Vagner Valentim 
Repres. Comercial 
(18)99164-5204 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Oferta Medicamentos' group. 

lonsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to marketing+unsubscribe@vagnervalentim.page. 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 
ara: Vagner Valentim Lopes de Oliveira <vagner@vagnervalentim.page> 

BOM DIA; SEGUE EM ANEXO TERMO DE REFERENCIA PARA COTAÇÃO. 

25 de agosto de 2020 08:z 

Arr. 

RAISSANDER FERMO 
(Texto das mensagens anteriores oculto] 

  

2 anexos 

rffh COTAÇÃO 074-2020 -AZITROMICINA.xlsx 
- 32K 

em COTAÇÃO 073-2020 - IVERMECTINA.xlsx 
- 32K 

  

agner Valentim Lopes de Oliveira <vagner@vagnervalentim.page> 	 25 de agosto de 2020 09:: 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

Bom dia, seguem as cotações. 
Muito obrigadá. 
(Texto das mensagens antenores oculto] 



e PROPOSTA MEDICAMENTOS 
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iro, PROPOSTA MEDICAMENTOS 
440K 

Una -Ivermectina Cotação 073.pdf 

Una azItromIcIna Cotação 074.pdf 

f 

i,00124 



MARCA 	PA( 50 CF 	Net DiCANIN I O / pino upoin  no_ ou_ TOTAL Cx 
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42 000 I~:an 

PRODUTO 
115 

PROMOFARMA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

• 'Ü125 

Moldo Preto. tereederre. 25 de ai oito * 2020 

À Pref erma Mure**, de Urre 

Proporei de ~rede ededkamenten • Cabelo 074-2020 
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40IEFETUM 
DE UNA Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br  

:OTAÇÃO 074-2020 - AZITROMICINA 
mensagens t '110 1 2 6 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 21 de agosto de 2020 09:: 
ara: osvaldo@gilfarmadistribuidora.com.br  

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PRO:reFLO DE TRATAMENTO., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

FtAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73,99994 6893 . 

re COTAÇÃO 074-2020 -AZITROMICINA.xisx 
32K 

Julio filho <osváldo@gilfarmadistribuidora.com.br> 	 24 de agosto de 2020 15:: 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

Bda 
	 • :, ,,t(/:21":#': 

Segue anexo resposta as cotações 073 e 074 /2020 

estou a disposição para qualquer duvida ou esclarecimento, 
. 	- 

Atenciosamente, 
Osvaldo Rodrigues 
73 99132 6255 

C20 Livre de vírus. www.avast.com., 

[Texto das mensagens anteriores oculto) 

2 anexos 

411 COTAÇÃO 073 2408 2020.pdf 
201K 

COTAÇÃO 074 2402020.pdf 
1"1  195K 



1'1)0127 r 	GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA 

Gil Farma COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODS. FARMACEUTICOS 
RUA ACRE, 97 - BAIRRO IBIRAPUERA - CEP: 45075-075 2 DISTRIBUIDORA 	VITÓRIA DA CONQUISTA-BA TEL: 77 3421-2089 
CNPJ: 08.765.948/0001-40 - INSC. EST. 73777879 

Vitoria da Conquista, 24 de agosto de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMA 

Cota ão n° 074/2020 
ITENS MEDICAMENTOS UNID QUANT. MARCA VIr.unk. P.total 

01 AZITROMICINA SOOMG CP 3000 Medquimica R$ 	3,35 R$ mosoxe 
R$ 10.093,00 

REFERENTE: AOUSIÇÁO MEDICAMENTOS PARA UTIIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COV7D•19 DESTA 
MUNICIPALIDADE. CONFORME PROTOCOLO DE PROFILAXIA. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA 
NOME FANTASIA:,9ILFARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 
NOME DO CONTATO: OSVALDO RODRIGUES 
N° TELEFONE: 773421 2089 
Ne CELULAR: 73 9 9132 6255 

DADOS PARA DEPÓSITO: 

BANCO BRADESCO 
	

BANCO DO BRASIL 

AGENCIA: 3548-3 
	 AGNCIA: 188-0 

C/C:28575-7 
	

I C/C: 69910-6 

VITORIA DA CONQUISTA-BA, 24 de agosto de 2020 

• 

• 
4a9 90âNtkp) 

, 

n8.765.94810001-40' 
GIL BRIt& COMERCOL IIRMACEIMDIS 
Pua Mit 97, ¡banam. I In 3471-7087  

CEP: 45076 • 075 
L„ 	Vitória da Conquista - BA ias 

• 



PREFEITURA 
DE UNA Prefeitura Municipal Una icsaude@una.ba.gov.to  

:OTAÇÃO 074-2020 - AZITROMICINA 
mensagem 110128 
refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 21 de agosto de 2020 09:: 
ara: farmaciabete108@gmail.com  

•- 
TENDC POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.9.79, VISANDO 
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO., SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

ATT. 
• . 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73 99994 6893 

COTAÇÃO 074-2020 -AZITROMICINA.xisx 
32K • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE COMPRAS • t'80129 
Cotação n° 074/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MEDICAMENTOS 

ITEM UNIDADE UNIDADE QTD MARCA/ANVISA 
U
R$
NIT 

R$ TOTAL 

1 AZITROMICINA 500MG CP 3000 SANDOZ 8,61 25.830,00 
TOTAL GERAL 

lio  REFERENTE: AOUSIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UTIIZAÇÃO DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA 
MUNICIPALIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE TRATAMENTO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 

CARIMBO 
CNPJ 

PRAZO DE ENTREGA: /5 DIAS 
NOME FANTASIA: FARMACIA BETEL 
NOME DO CONTATO: JESSICA CALIXTO 
N° TELEFONE: 7332361265 
N° CELULAR:.  

ASSINATURA: fget-52:0-- 

DATA: oPo /, o X/ 32 r) 

17.575.082/0002-86-I  
CROGAR!A BETEL 
DL UNA LTDA. • ME 

Rua 	Rarboz... 49 Centro 
CEP 455,. )-000 	Bahia , 



Voltar 

 

Imprimir 

411331-30 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 
	

08.778.201/0001-26 
Razão Social: DROGAFONTE LIDA ME 
Endereço: 	AV BARÃO DE BONITO 408 / VARZEA / RECIFE / PE / 50740-080 

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 Servico - 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:26/08/202Q a.24709/2020 

Certificação Número: 2020082602080407767510 

Informação obtida em 31/08/2020 08:14:42 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DROGAFONTE LTDA 
CNPJ: 08.778.201/0001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam .débitos.  administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e 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. 

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 08:15:25 do dia 31/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até27/02/2021. 
Código cie controle da certidão: 9B4B.FFE3.7538.01DE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Página I de 1 

t. 4'110132 POBER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

, CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DROGAFONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.778.201/0001-26 
Certidão n°: 21198818/2020 
Expedição: 31/08/2020, às 08:16:01 
Validade: 26/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DROGAFONTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o n° 08.778.201/0001-26, 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. 
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 sentenC-a 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. 

Dt-:vidar, e GugeotNes: cadtetst.::us.br 



GCCIrlAilla 04 FAZENDA 

peiWieica 	'00133 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

Número:, ; 	— 2020.000004595681-34 	 Data de Emissão: 31/08/2020 

DADOS DO CONTRIBUINTE 	  

Nome/ Razão Social: DROGAFONTE LTDA • 

Endereço: 	AVENIDA BAFtA0 DE BONITO, 408 ANEXOS 424/450 

Bairro: 	 VAFtZF-A 	 Município: 	RECIFE 

Inscrição Estadual: 009682240 	CNPJ: 	08.778.201/0001-26 	CNAE Principal: 4644-3/01 	CEP: 	50.740-080 

á-ed ificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste 
ão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 

do Estado de Pernambuco. 
A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte. 

Esta Certidão é válida até 28/1112020 , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br. 

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
no 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal. 

Página 1/1 
ErStdo em: 31/08/2020 08:1722 



PREFEITURA DO RECIFE 
SECRETARIA DE FINANÇAS 
Secretaria Executiva de Tributação 5 

N° da Certidão 
138353948 

Certidão Positiva cOm Efeito de Negativa 
Débitos Fiscais 	 ' 1'00134 

 

p.cnic 

 

Danam nação Somai/Nome 

 

 

   

DROGAFONTE LTDA 	 110.199-4 

  

.~TCW 

 

O. Endereço 	1 

AV BARAO DE BONITO, 408 ANEXOS 424/450 
BAIRRO VARZEA, CEP 50740-080, RECIFE-PE 

 

 

08.778.201/0001-26 

    

...âkvadade Económica 	- 	1  
4649-40-8 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 
4649-40-9 COM ATAC DE PROD DE HIG, LIMP E CONSERV DOMIC, COM ATIV DE FRAC E ACOND ASSOCIADA 
4649-49-9 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIP E ART DE USO PESSOAL E DOMÉST NÃO ESP ANTER 
7719-59-9 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE N/ ESPECIF ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 
41,30-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 

4 	00-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 
4645-10-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR E MATER P/ USO MÉDICO, CIRURG, HOSP E DE LABORATÓRIOS 
4930-20-2 TRANSP RODOV DE CARGA, EXC PROD PERIG E MUDAN, INTERMUN, INTEREST E INTERNACIONAL 
5211-70-1 ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT 
4646-00-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

0-Dosuição 
	 1 

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação 
municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular 
perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou 

-com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N. 

V.RessaNa  

blalidado7Autenbcidade 	1 
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua 
-autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancassecIfe.pe.gov.bricertidoes 

hei 	:.• Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange 
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa) 	. 

a 	- - A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. 

 

hiL gpedide em L. 

  

.06digo do AuteskOdade 	 
696.7348.7655 • 

  

  

Recife, 31 de AGOSTO de 2020 

 

 

hl, cerüdão emitida com base nos pagamentos (ggislrados até 	1  

26 de AGOSTO de 2020 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	- 4'00135 

ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 31 de AGOSTO de 2020 

C.I.165/2020 — 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PRECOCE DE 
PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, solicito informações 
deste Setor quanto a existência de dotação orçamentária considerando o 
corrente exercício para a realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

TIA O B SCHNER 
' 	• 'Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13672,60510001-70. Una- Bania. CEP 45.690-000. 

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



I  

APATO 
O PI mcipal d Fazenda 

„dg.. 
• era 
.1 / 4  

Estado da Bahia 

   

"00136  
ESTADO DA BANIA 

C. I. 168/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida L , 

01, 	
Prezado Senhor, 

r 

I 	r 

I 
Ir r , 

e 	. • -é 

Conforme requisição de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PRECOCE DE 
PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, 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 - Bania. CEP 45.690-000. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 



Sem mais para o momento, 

Diretor da divisão e contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

rfi0137 ESTADO DA BAHIA 

C. I. 077/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PRECOCE DE 
PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, 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: 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 
PROJETOIATIVIDADE: 1011.10301152.246 — GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000— MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 14 

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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

--,11}013E4 
ESTADO DA BAHIA 

C. I. 169/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

AO 	 , 
GABINETE DO PREFEITO 
EXM°. SR. TIAGO BIRSCHNER ,  

..• 

Senhor Prefeito, 

" 
4. 

Á I 
"" •

  4 

Conforme a pesquisa junto ao Orçamento 'Municipal do exercido 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, 	 - 

ZIÚJEÚ3 ZÓ 1 CAPATO 
Secreti io Municipal da Fazenda 

" 	 1- 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 - Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia CEP 45.690M00. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 

Una (BA), 31de AGOSTO de 2020. 

C. I. 025/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e Caio Cézar Oliveira Santos 

Contratos 
	 Li 	

• 

Assunto: Solicitação 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista a solicitação •da Secretaria Municipal De Saúde para 
fornecimento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO 
PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, 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, 

Or444;te  
ANT• 10 WASHINGTON > E MACEDO 

Chefe Setor de Compras 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13 672605/0001-70. Una - Bahia. CEP 46690-000. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

• 1100140  
ESTADO DA SAMOA 

Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020 

C. I. 166/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

• 	Tendo em vista a necessidade AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA 
TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE 

UNA/BA, 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 HNER 
• Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-009. 

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



Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

Segunda-feira 
6 de Janeiro de 2020 
2 - Ano -N°2841 

Decretos 

MUNICÍPIO DE UNA • 4)00141 
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 Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI. do Artigo 77 do Lei Orgânica do 
Município de Una. 

DECRETA: 

Art. 1° Fico nomeada o Comissão Permanente de Licitação deste 
Município, composta pelos Servidores RODRIGO TUYUTY LACERDA, CAIO CÉZAR 
OLIVEIRA SANTOS e FERNANDA SANTOS DA SILVA, sob a presidência do primeiro. 

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

. 	. 
Ad. 2° Este Decreto entra • em vigor nesta data, revogando as 

disposições em contrário. 

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

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

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

RmynatOuna De aov  - Tel. (73) 3236-20211202212023- Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMQUDUAES3SHPHZDE5DVG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

"rr 
	 Estado da Bahia 	"ele 

ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 112/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

1110 	
Ao 31 dia do mês de AGOSTO 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 da empresa DROGAFONTE 

LTDA ME, CNRI: 08.778.201/0001-26 e considerando a imprescindibilidade de 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PRECOCE DE 

PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA., 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 n° 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. da mais havendo, pelo Presidente foi determinado 
que fosse encerrada a presente A 	ra os dexidos fins de direito. 

RO I I O TUY 	LACE A 
Presidente da Comissão 

e 

-71 	— 
FERNANDA SANTOS DA SILVA 

Membro da Comissão 

atm CÉZA 	 NTOS 
Membro da Comissão 

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 



01/07/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
... 	... 
- 	, CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
08.778.201/0001-26 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTUFtA 
10/1111983 

NOME EMPRESARIAL 
DROGAFONTE LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DROGAFONTE 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓD:GO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
48.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos • materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ode laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumada 
46.46-0-02 -Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 
48.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
49,30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Interrnunicipal, interestadual e 
Internacional 
62.11-7-01 - Armazéns gerais - emissáo de warrant 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 

COMO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R BARAO DE BONITO 

NÚMERO 
408 

COMPLEMENTO 
ANEXO 424/450 

CEP 
50.740-080 

ITtAIRROUSTRiTO 
VARZEA 

MUNICIPIO 
RECIFE 

LE 
PE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABILIDADE@DROGAFONTE.COM.BR  

TELEFONE 
(81) 2102-1819 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EF R) 
..... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/01/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.......... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
meu.. 

i'110143 

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

Emitido no dia 01/07/2020 às 08:25:03 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

111111111111M 	1„ 



01437/* 

rool44 

•Coriablia Quadro de Sócios e Administradorea - QSA 
• - 	- 

' C,NPJ: 	 08.778.201/0001-26 
i 	NOME EMPRESMIAL: 	DROGAFONTE LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 RS6.000.000,00 (Seis milhbes de réalí) 

Cr Quadro de Sdrcipt e 'AdminIstiadriies(QSA) Cadente da base de dados doCadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C6111.3)1 o seguinie: 

; 	Norheflioíne Einprisailal: 
Qualificação: 

EUGENIO.jOSE GLISMAO DA RSTESETO 
48S6clo-Adminisirador 

 

Nome/Nome Empresarial: 	EUGENIO JOSE GUSMAO DA FONTE PILHO 
; Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

• 1 - • • . - • _ 

parilnformaçães relatiyas á sianiáltiaci6 rio QSA, abetiiar o e-CAC doni cedificado digital OU cáináriiiCei á trina-unidade da RF8. . 	•,. 
~dó na Eu 01107/2010 Is MUS (dila e Feri delimita). 

1 
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JESTEDVEKTO PARTICUAR DE CONTUTO DE 9ORSTITUI010 
DA..SOCZEDADE " DROGAROTE INDA. 

i% DO145 

alatoa muram Eutiza DA YONTE; brasileiro, soltei 
ro, comerciante, residente e domiciliado i Av. Boa iagem, 2958-apta302 
Zdf. Niée- Recife-PE., portador da carteira da identidade na 1.022.706-

m 
S8P-PB., 0.P.R. na 103.642.854-00, e EUGENIO JOSÉ 4ST110 DA PONTE PI/R0 
DR,tanEIRO; solteira, comerciante, residente &domiciliado à Rua Heiji/ 
tiklint, 55-casa-03-Boa Viagem-Recife-PE., portador da carteira de Ideia.. 
tAdade, 112 1.622.040-S8P-1T" C.P.! . na 255.247454-00, tem justos e 
contratados, pelo presente instrumento particular, ponstitair uma soeis.  
dado por cotas de responsabilidade limitada, com se e e foro nesta oida 
de do agoire, Capital do Estado de Pernambuco, com danominaçâo de DRO 
SUPORTE LTDA., a qual dever& se reger pelas cliusul • condições seguiu 
tes. 

FREIEM: - sociedade, com a debominaçâo de DROGAPON  
TE LTDA., terà sua sede e foro nesta cidade, à Rua ImPerial, 2.110-Sio / 
Jos; - Recife-PE., e ite constituída por prazo indeterminado. 

SE4UND4: - O Capitel social 4 de ór$ 4.000.000,00(Qua-
tio milhos de cruzeiros), representado por 4.000 4quatro mil) cotas de 
'Cr$ 1.000,00 (HUm mil cruzeiros) cada uma, subscrito da seguinte maneira: 

O a6olo CARLOS PREDZRICO 	PONTE, subscreve e 
realiza neste ato, em moeda legal e corrente do 	s 2.000 (Duas mil), / 
cotas, no valor nominal de Cr$ 1.000,00 (Hum mll c seiras) eada uma pez 
fazendo um total de Cri 22000.000,00 (Doia milhões de cruzeiroa). 

O Sàoio 'GEN O JOSÉ 	R 	subscreve, 
2.000 (Duas) mil cotas no valor nominal de ar  1.011,00 (bua mil cruzei-
ros) cada uma, perfazendo um total de Or$ 2.000.'1.4,00 (Doia milhões de 
cruzeiros), sendo Or$ 1.000.000,00 (Rum milbic de rastros), intim:mil-
radas em moeda corrente e Legal do País, no ato da assinatura do presen-
te instrumento de contrato social, e Cr$ 1.000.000 00 (Hum milbio de cru 
zeirea)aiintegralizar 

RA.R.1.6RAPO ÚNICO: A Besponsabilidide dos sOcioe s; limi-
tada a importuneis total do capital social. 

TEEJZIRA: - a sociedade ter& o 4detivo a exploração / 
do oomeroio de, produtos farmaoeuticos, produtos quimicos e perfumaria / 
ma geral. 

QUOTA: - A adsinistraçio geral dos negOoion asilais,. 
~etc aos constas. CARLOS  PRED4Ri00 SAZáZAR DA !mu,  e EOGÉRIO JOE/.  

• 
 

%plIO DA PONTE RILSO, desde á& inveStidos as rançamo de sacio gerenteldNiall 
.ilara ou& exercício mio necessitam da cauções, aoa quais caber& • uso ri:WíWic' 

1 razão social, isoladasents as todo e qualquor neg6 io, papel ou docum. 1101W4 
.0 de que reaúlte direitos, obrigações ou responsat /lidada para a socibi ll 	! 
dada e do interesse desta representando-a ativa e tiassivamaste as &lb 

Ne 

.' 81 
12 -a 

. 1111111011P '-ii, 	
Pi 
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GOVERNO DO ESTADO 	 • Ni 
SECRETARIA DA FAZENDA 

[1(  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ERNAMSFIELUC000 

CERTIFICO QUE A PRESENT 	Ci 

r 	•DECRET 	 RO OE 1996 
DO ARTIGO ORIGiNAL. DE ACO 



•••;tWarlos Frederico iSaiazar 

Jose Gusmão da.  Fo 	Filho Euge 
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GO \;ERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
CERTIFIC QUE A PRESENTE 	FIEL DO 
ORIG 	DE ACORDO CO • 	CISO II ARTIGO 
7tS) DEGRETP,1000 •• - GUANBI GE 1996 

Rec 

11.-.WO • i Vje 	‘AN2jki. 
l'it'.).Vk IP-A bAL.Cik.  

UG:A3 
f.t 7 FALCÃO 

Ari: fir)  
540e,c  itffr."171,1.4," 

3a-10 
,aganitkar•\unt Tif• 

iddlmael 	Ui AI 

Secialrbo 

~0. 

• • , 	 Continuação: 	
• 

e fora dele. • 
: - Os sócios poderão retirar, mensalmente, a titulo I AO 46 

de Pró-Ubere., atã o máximo permitido pela Legielaao vigente do Impos 
to de Renda. 

SMA: - as cotas dos; sócios são indiviieiveis e não podem / 
se; oedidas ou transferi4at4p0r qualquer dos aáciota, sem.  o expresso coa 

sentimento do outro socio. 
8kr/tuk: - Exeroicio financeiro cois.cfri•f4 com o and 'civil 

in.iciandrse a, primeiro de janeiro e encerrando-s a trinta e um de de- 
, 	. 

zembrO, procedendo-se nesta Ultima data o 1eVantanentO do balanço geral - 
da sociedade que determinara, o resultado do arem.  cio. 

OIT-it,VA:  àt dissolução da sociedade d4pender& do consenso / 
dos sócios. hipótese em 'que entrerk eia liquidação ara fim de pagar a to . 
dos os credores, e o resultado liquido, reibese tendo o acordo da Pir 
ma,, ser& rateado entre os secios, proporoionalmen it ao capital subscri- 
to e integralizado por cada um. No caao de morte 	interdição a aooie- • 
dada se diadtblver& independente da vontade dós só ios. 

- .91.odas as hipóteses não previa as neste.  instrumento/ 
particular de constituição de sociedade, serão re$ulados pelas diapoei-

rçÕéll legaties ajustavois ã.cspecie contratual.: 

• , 	E, por estarem assim justos e contratos manda;am datiló-/ 
• grate r.oÁrektente instrumento em 04 (Quatro):  vias todas de igual. teor 

as'qriais depois de lidas e achadas conforme, do or 	pelas teste 
.:42mintica, a tudo presente assinadas, .sendo .uma¡ dai ias arquivadas., na' / 

Junta" Comercial do Ratado de, Pernambuco, pare que produsa os efeitos / 
Legais. 

Recife, 9 de novembro de 1:83 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
• ealii 48 ESTADO DA PARJUBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Editai:ia Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://vmditazevedobastos.notbr  
E-mail: cartono4pazevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro CNil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. • 	DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoda Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registreis, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.bdselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DROGAFONTE LTDA tinha posse de um 
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DROGAFONTE LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03(1212019 08:13:21 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartódo Azevado Bastos, de 
acordo ciam o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 20  da MP 2200/2001, corno também, o documento eletrOnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DROGAFONTE LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.notbr 

Pata informações mais detalhadas deste ato, acesso o site httas://autdigital,azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta deste 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1404865 

A consulta desta Declaração estaria disponível em nosso sita até 02/12/2020 11:38:29 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 07580212191130500161-1 a 07580212191130500161-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8,935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ W 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGiTAL 

00005010734fd941057f2d69fe6bc051~2142ba927f8d0Oecraccdb5321bdc53153709054b13122ada143c11736055bf62788ca46b6c3b5bea9515d1a 
1fc45ae93cfdf2ac7b8adfdcc67ccc674a514 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°37 E CONSOLIDAÇÃO BA SOCIEDADE 
"DROGAFONTE LTDA" 

EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE FILHO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens. 
comerciante, portador da cédula de identidade R.G. n° 1622040 SSP-PE e do C.P.F. n° 293.247.854-00, 
residente e domiciliado na Av Dezessete de Agosto, 2594 - apt. 502 - Bairro: Casa Forte - Recife/PE - CEP: 
52061.540. 

EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE NETO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 
administrador, portador do RG N°6,329.005 SSP/PE e CPF N°056,554.614-71, residente e domiciliado na 
Rua de Apipucos, n°487- Casa 08 - Condominio Residencial Jardins de Manei, mo Bairro de Monteiro em 
Recife - PE, CEP: 52.071-640; 

únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial DROGAFONTE LTDA. (a "Sociedade"). 
constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco, sob NIRE n° 2620.033 416-8. com  sede com sede na Rua Barão de Bonito, n" 408 anexos 
424/450, no Bairro da Freguesia da Várzea. Recife - PE, CEP 50.740-080, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 08.778.201/0001-26, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n2  10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade tem por objeto social 

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios; 
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente; 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, interrnunicipal. Interestadual e internacional; 
5211-7/01 - Armazenagem em geral - emissão de warrant - e distribuição; 
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. 
Importação de produtos à base de cannabis para fins medicinais, de uso humano, bem como sua distribuição 
e a sua comercialização no Brasii, de acordo com as normas pertinentes estabelecidas pelo Governo 
Federal. Estadual e Municipal e também a importação de outros produtos medicinais e sua comercialização e 
venda de artigos uso pessoais 

DA CONSOLIDAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei ri! 
10.406/2002 mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
"DROGAFONTE LTDA." 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

• CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade gira sob 
CC/2002) 

CLÁUSULA SEGUNDA. A Sociedade 
endereço Rua Barão de Bonito, n° 408, anexos 
CEP 50.740-080. 

o nome empresarial DROGAFONTE LTDA. (art. 997, 

tem como sede de suas atividades o 
424/450, no Bairro da Freguesia da Várzea, Recife - PE, 

Parágrafo Único - A Sociedade possui um escritório administrativo situado à Rua Frederico Simões, n°153, 

1/X 

10/03/2020 
Certifico o Registro em 10/03/2020 em  Arquivamento 20209656298 de 10/03/2020 Protocolo 209656298 de 05/03/2020 NIRE 26200334168 
Nome da empresa DROGAFONTE LTDA 
Este documento pode ser verificado em http firedesim jucepepegov briautenbcacacdocumentosiautenficacao aspx 
Chancela 57166515424208 

0 	E) .1 Autenticação Digital Código: 0755160432012711358572-1 /- Cartório Azevédo Bastos 
Data: 16/011/202010:25:30 r 	Av. Prec~ Ep101cki P•••••• 11411 

f' cg  'Vabr Total do Ato. R$ 456 	 4 g 	emr. Ma Estado.-~ P••••• P5

< n 	14.io Digital Tipo omial C: AKCB6644-KC4513; 	
; 

• 
ny' g 1431324445404 • cal441464~04mearcsaw 

baio oscrlottetamlbe 



• 

Página 2 dc 2 

saia 712 — Edf Empresarial Orlando Gomes, no bairro do Caminho das Arvores, Salvador/BA. CEP: 41.820-
774. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abnr ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios; no mlnimo, a 
três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n! 10406/ 2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A Sociedade tem por objeto social: 

4044-3/01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios; 
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e oonservação domiciliar; 
4649.4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada; 
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente; 
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional; 
5211-7/01 - Armazenagem em geral — emissão de warrant - e distribuição; 
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 
importação de produtos á base de cannabis para fins medicinais, de uso humano, bem como sua distribuição 
e a sua comercialização no Brasil, de acordo com-  as normas pertinentes estabelecidos pelo Governo 
Federal Estadual e Municipal e também a importação de outros produtos medicinais e sua comercialização e 
venda de artigos uso pessoais. 

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração - da Sociedade é indeterminado. (art. 997, II;  CC/2002) 

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS 

CLÁUSULA SEXTA. A Sociedade tem Capital social de R$ 6.000.000.00(Seis milhões de reais), dividido em 
6.000 000 (Seis milhões) de quotas de valor nominal de RS1 00 (um real) ;  integralizado, em moeda corrente 
do Pais, ficando distribuido entre os sócios da seguinte forma: 

íI 9  

e 

Sócio nr de Quotas Valor Ri 
Eugênio José Gusmão da Fonte Filho 5.700.000 95 5.700.000.00 
Eugênio José Gusmão da Fonte Neto 300.000 5 300.000,00 

Total 6.000.000 100 6.000.000 00 

• 
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CLÁUSULA NONA. A administração da Sociedade é.de todos os sócios, em conjúnto olá separadamente. 
com  os. poderes e atribuições de representação ativa e passiva da Sociedade, judicial e extrajudidaimerite. 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre - de interesse da sociedade, Sendo 
vedado ouso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins-sociais, hos termos -do art. 1.064 da Lei 
ri? 10.406/2002. 

Parigráfo Primeiro - Fica faCultada a nomeação de administradores não pertencentes' ao quadro societário.. 
desde que aprovado por delibeiração dos socios que representem dois terços docapital social, nos termos do 
art. 1.061 da Lei ri2  10.406/ 2002 

Parágrafo. Segundo 'No exercício da administração, os .adrhinistrado-re& terão' direitos a unia fellreda 
mensal, a titulotle pro labore, cujo valor será definido mediante aprovação da totalidade do 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

'CLÁUSULA DÉCIMA. O exercicio social coincidirá com o- exercício civil, iniciando-se no dia .1" :(primeiro) de 
:janeiro é encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício •social, 
ris administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração.  do 
'inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado - económico da Sociedade, 

Parágrafo Primeiro — A.apro.vaçãõ e destinação dois -resultados do exértleicisocial da- SociedOde será dada 
pelos sócios que representem mais da metade do capital social, cuja deliberação será tomada em reunião.de  
,sócios, convocada para o referido tini. Se aprovada' a-distribuição de dividendos- aos sócios, essa poderá ser. 
apurada de forma-  despropordional á participação .dos sócios: nó 'Capital 'Social da Sociedade, •em. 
, conformidade Com a contribuição dos sócios para a consecução dos resultados da Sociedade no respectiVo 
-exercido, nos lermos do art. 1007 do Código Chin Brágileiro (Lei n°  1.0.406/02). 

Parágrafo -Segundo — 'Sem prejulzo do inventário e dos 'balanços mencionados-  no caput desta Cláusula. é. 
• facultada â -Sociedade elaborar balancetes intermediários para apuração dos resultados parciais do-exercido.-
Os resultados' parciais positivos terão a •destinação que lhe derem os sócios que representem-  mais da 
metade do-capital social, podendo também para esses casos ser apúrada no* termos da autorização de 
distribuição desproporcional indicada no Parágrafo Primeiro.anterio.r. 

Paiágrafo Terceiro— As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, fitiS feitios do art. 1.072' do. 
Código Civil Brasileiro (Lei n° 10..406/20025, observando os quóruns préVlitos uni Lei, nos Casos em que não 
houver quorum -mais elevado expressamente previsto neste'Contrato..A reunião tomar-Se-á dispensável' 
quandotodos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria -que seria objetodela. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao-término do. exercido social,. os. sócios 
deliberarão sobre Lha Contas o designarão administrador(es), quando- for ocaso. (arta. 1.071 e 1072..S 2o 
;art. 1.078. -CC/2002) 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA • SEGUNDA. Falecendo ou lriteriditader chialcitref SSD, a Sociedade: continuará sua 
atividade com os herdeiros ou sucessores.' Não sendo posshiel - ou IheitGtindo Interesse destes ou .do() 
sócio(s) remanesCente(s), o valor de seus haveres será apurado e' liquidado com base na -situação • 
patrimonial da Sociedade, á creta da resolução, verificada em balanço- espedalmente levantado: 

Parágrafo Único. O meskno procedimento será adotado.em outros casos em que a Sociedade se iesoiva em . 	. 
'relação a seu sódio›.(arts. 1028 e 1,031, CC/2 002) 

DA DECLARAÇÃO DE -DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 0(s) Administrador(es) declara(m), sobas penas dá lei, 00 não está(ão) 

3/4 

10/03/2020 
Certifico o Registro em 10/03/2020 

iUCE 	Arquivamento 20209858298 de 10/03/2020 Protocolo 209656298 de 05/03/2020 NIRE 26200334168 
Nome da empresa DROGAFONTE VIDA 
Este documento pode ser verificado em Mó medesim jucepepe.gov.triautenticacaodocumentoslautenticacao.aspx 
Chancela 57166515424208 
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Recife/PE, 20 de Fevereiro de 202 

Sécios: 

Eugenio José Gutimllo da Fonte F 
CPF: 293.247.854430 

Administrador Eleito: 

Eugeni José Guií  
CPF: 056.554.614-71 • 
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g 
impedido(s) de exercer(em) a administraçgo da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenaçâo 

g criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar. de prevaricaçâo. peita ou suborno. concussillo. peculato ou contra 	§ 

as relações de consumo, fe pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002) 	 i 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra 

1 
R 

1 
8 

— - DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato e na legielaçâo pertinente será° 
resolvidos conforme a Lei das Sociedades Anônimas - Lei n°  6404/76. 

DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro da cidade do Recife/PE para o exerci 	cumprimento 
dos direitos e -obrigações resultantes deste contrato. 

E. por estarem assim Justos e contratados 	..\e‘ln esto instrumento, em 01 (u 	 uai forma o teor. 	 I 

• 

70/03/2020 
Certifico o Registro em 10/03/2020 

.1110EpE Arquivamento 20209656298 de 10/0312020 Protocolo 209656298 de 05/03/2020 NIRE 26200334168 
Nome da empresa DROGAFONTE LTDA 
Este documento pode ser verificado em http://fedesimlucepe.pe.gov.br/autentkacaoclocumentosiautenticacao.aspx  
Chancela 571613515424208 
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FtEPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 	 éz•  

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E Urros E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av, Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 Fax: (83) 3244-5484 

http./Awnvazevedobastos.notar 
E-mail: cartodo©azevedobastos.notbr rop157 

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

 

O Bel, Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6Mtos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer rins da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Peralta, em virtude de Lel. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

o

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 

tos notorials e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A8CI2345-
1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 

através do sita do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hapficorregedoria.9pblus.bdselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DROGAFONTE LTDA tinha posse de um 
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DROGAFONTE LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/1112019 10:31:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o Ai. 10, 100  e seus §§ 1°e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DROGAFONTE LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mall 
autentica@azevedobastos.nottr 

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita Ups://autdigitalazevedobastos.nolbr e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1399114 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sita ate 22/11/2020 17:32:31 (hora local) 

'Código de Autenticação Digital: 07582211191731050858-1 a 07582211191731050858-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federai n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°220012001. Lel Federal n° 13.105/2015, Lel 
Estadual n°8.72112006, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014. 

O referido ê verdade, dou M. 

CHAVE DIGITAL 

III 00005b1d734fd94f057f2d69M6boO5b47b7823e8c705a4cb33a3cebl8b757c5b626be6715b5elcd57570aeld 1dc9e63bf62768ca46b6c3b5bea9515d1 
a 1M459bfcb4fc84936ddabd01a0c138805de4 
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NOME DA EMPRESA DROGAFONTE L TOA 
PROTOCOLO 209656298 • 05/03/2020 
ATO 002 • ALTERACÃO 
EVENTO 021. ALTERADA° DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 26200334168 
CNN 08 778 201/0001-26 
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2020 
5013 N 20209636298 

EVENTOS 

331- CONSOLA DACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO. 20209636298 

Assinado eletronicamente por 
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES 

- SECRETÁRIA-GERAL 

1 

10/03/2020 
—Certifico o Registro em 10/03/2020 

fil  
Arquivamento 20209650298 de 10/03/2020 Protocolo 209656298 de 05/0312020 NIRE 26200334168 

--ler—EPE  Nome da empresa DROGAFONTE LTDA 
Este documento pode ser verificado em http Uredesimpicepe.pe.gov.tx/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 57166515424208 
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FUNDADO EM 1868 
sPRIMEIRO REÕ1STRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA 
• 

Av. Epitacio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http /Awov.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
•“10180 Pd%11? 	SZ)  

ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 112/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA 
TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE 

UNA. 

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 toma 
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, PAFtAGRAFO 20  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 reférida 

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. 4°, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 

recomendar a contratação DROGAFONTE LIDA ME, CNP1: 08.778.201/0001-26, 

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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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia  

ESTADO DA BAHIA 

 

cujo Contrato deverá ser celebrado com observância das regras subsidiarias previstas no art. 55 
e demais disposições da Lei no 8.666/93. 

Publique-se e Registre-se. 

Una/Ba ia,31 de AGOSTO de 2020. 

7 

TOS 

R D 
1President da Comissao 

.‘ cÇanntg-  (-------- 
ERNANDA SANTOS DA SILVA 

Membro da Comissão ' r 
/ 

CAIO CÉZA 
Membro da Comissão 

• •. 

•1 /4`, 

•ár • • 

• • 	• 	- 	• 

e 1% 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13672,605/0001-70, Una - Bania. CEP 45.690-000. 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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Categoria: DWICtOS.titerados 

S'éTACtO 
d.o Ato: 195 

dO Ato: quarta-feira, 15 de Marco de 2020 

Data de?  ublicação na DOH,: 
quinta-feira, 19 de Março de 2020 

Ementa: Declara Situação de EntergSncia bm teclo o território baiano, afetado por 

Deença 

Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instruçã.o IV orrnativa do Ministério da 

Integração 'Nacional re 02, de 20 de dezeuibro '7 

 016 para fins de prevenção 
e enfren 

_.... 	__. 
._- 

-
.5 

49 DE15 DEN1-ile-O-D
---i 2b26: 

Der-lera. Situação de Emergência. 

OITI tOãO O 

ter'rktórt0
C 

bataTIO, 
afetado por Doença Infecciosa 

Virá! - 

013-9,_ADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 

11..14orrnativa 
do Ministério a Integração 'Mr adona% dá. 

no 

02, de 20 de dezembro de 2016, paa fins de 

prevenção 

e enfrentaMento is COVI13-19, e  

outras providências. 

o GOVEELNALDOR 
DO 

ESTADO DA 13AniA, no uso da 

atribuição que lhe conferern os incisos ‘1 e% do art. 105 de. 

Constituição 

Estadual, o inciso NTa do art. 1° da Lei Fe 

 deral n° 12.608, 
de 10 de abrit de 

2012, 

e 
com fundaniento no inciso II do §.. *in 

do art. 6° da Lei 
1: catre% no LOBO, de 19 de 

setetn de 1990, considerando coe, a saúde, 6 direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante. políticas sociais e econômicas que visem à redução do Tisco 
d.e doença e de outros ag,raços e ao acesso universal e iguali 

	
às sç,6eS e 

19 cl 

serviços para sua promoção, proteção e recuperaçã.o, na forma do art. 

Constituição "E ederai; considerartdo a classificação pela Organização Niundi.al 

de Saixde, 

no dia 11 de março de 2.020, corno pandemia dolNovo Carona-vírus; 

cc,nsidetando cLue 

a situação demanda o eraprego urgente 

de 

medidas de 

práv ençtc, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saáde 

pública, a nrri de evitar 
a disserninação da 

doença, 

D t C RE T A 
Situaço de Er 

	

fica declarada 	
ã

nergEncia 
em todo o 

territOrio baiano, era C0 	D 
virtu 	

, 

de do desastre classificado e codificado como Doença 

Infecciosa Vira% - 	

13RAE 1.5.1.1 0, conforme Instrução -Normativa do 

Ivlinisténo da Integração 2.-Zacielinl 

n° 02 de 20 de dezembro de 2016, para 

fins de 

	

prevenção 
e enfrentar:lento à COVID

-19 	 todos . 

Art. 2° - :Fica 
autorizada 	 str 

a mobilização de 
e 	

os órgãos 

estaduais, no ámbitc, das suas compettncias, para envidar 

esforços no intuito de 

apoiar as aç5es de resposta ao desastre, 

reabilitação do cenário reconuçã. 
o 



Ar:. 3° - ?ara fins do art. la deste. Decreto, 
no árnbito do Poder 

Executivo Estadual, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades 
relacionrvdas a Segtrança pública., saúde, proteção e defesa civil,- fisealiZação e 

arrecadação.  Art. 4° - fica e.stendicic.i a todos os Iviuráciplos do Estado da Bailia 

o dispogto no art. '7° do Decreto t-in 19.529, de 16 de março de 2020. 
	

CO 0163  

Art. 5°- Ficam suspensos, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da 
primeira hera do dia 20 de março de 2020, a circulação e a saída, e, a partir da 

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

I - de qualouer transporte coletivo intermunicipal, público e 
privado,_ _rodovo e hidrovi&io, nas modalidades regular, fretamento, 
complementar, altetniii-vo "e .a5 'ia.:-.565' V.--útilCipiok-dé Salvador, -Peita - de 

- 

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

Itaparica; II - de órábus imterestaduais, no território do Estado da Barda. 

§ I.° - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e 
hidroviérios, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, 
residentes nas Pegif5es Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em 
lotais pró:dm...os aos Ivlunptos de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos 

para o e:cercicic de atividade profissional. § 2° - Outras exceçâes deverão ser expressa:a:cate autorizadas pela 
Alsência Estadual de R.egulaç'ao de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Cornunicações riaBania - AGEBBk ou pelos Municípios. 
Art. 6° - Ficar, suspensos, a partir de 25 de março de 2020, os 

atendimentos presenciás do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC nos 
Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Stg-uro, Prado, Lauro de Freitas 

e Sitn5esfillic. 

Art. 1° 
- A Policia Militar da Balda - PMBA e a ACERBA 

realizarão efiscalização do quarto disposto no art.. 5° deste Decreto, com eventual 

apoio das Guardas lviunicipais. Parágrafo único - O descumprimento de suspensão previste no 

art. o deste Decreto irmortatá. na 

 apreensão imediata do veículo de transporte, 

público ou patticular, set . prejuizo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem 

como da aplicação de sanções administrativas. Os casos omissos deverão ser decididos pelo CoMitÂ 

Estadual de Ernerg'encia em Saúde Pública - COSS Ba. 

Art. 93 

 - A. A.GERBA editará normas complementares ao 

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

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pub s.uas competáncias. 

licação e 

produzirá efeitos enquanto pe.:rd-mar o estado de er.tergência em saúde causado 
pelo carona-vitus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 202

0. 

PALÁCIO DO GO\i-ER1•10 DO ESTA.D0 DA-EM-EA, em 18 de março de 2020. 



12"Vir COSTA 

Governador  

Bruno Dauster 
Bec: :4.át-',3 da. Casa Civil 

Edelvinc da. Sliva Góes Filho 
da Administração 

Secretário  Walter de Freitas Pirineiro 
Secretário do Pla neja mento  

Manoel Vitória da Silva Filho 
Secretário .da Fazenda 
tvlaurtclo Teles Barbosa 

An d' Seg,urança Pública 
Roarigues Souza. • 

Secretário às. Elclucação  

éinSe 
Vilas-B02S Pinto 

secreto da Saúde 
João Leão 

ecretario de D itos lvimento Económico esenvo 
Carlos Martins Marques de Santana S 

	

Secretário de iustiças re 
	

lrlurnanos e Desenvolvimento Social 
iu- Atanv, Santana-Neves Santos 
Secretária de Cultura 

tas Oliveira da Silva 
João Car Secretário do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
Pecuária 

Secretário da Agiácultura, 
	

, Irrigação,  

P es ca. e kquicultura 
Leonardo Góes SilVa 

Secretarin de, itsfraestratura Hídrica e Sanearnento 
pay:irisai-1 Ntagalb.tes Santos 

ç eaetario 

e do Trabalho, Ernprego, Renda  Esporte 

'Nelson 

	

	
rino 

Vicente PortelaPelleg
Urbano 

Secretário de Desenvolvimento 

	

Metia 	
Carvalho de Me Maria 	

lo Pinheiro 

Secretásia de Ciência, Tecnologia e Inovação 

i‘arcus Ben 	oltz Cavalcanti 

de Secretario  Infraestrutura 
h:dieta Maria Cardoso  palmelta 

cf,C7etárta P olíticas para as lvturnetes 
F. ab-ya dos Reis Santos 

ria de PrOMOOD ria 
Secretá 	

Igualdade Racial 

Citele Oliveira de Cartituvalhoonais 
Secrets.

ári àe Relaçóes In.sci  
icsias Goes da Silva rn  

Secretário de Desenvolvimento Rural 
lCiascimento Curvello 

Secretatin de CornunicaçA0 Soci Astrare 	 al 
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DECROELE 

nom 
Publicado em 20/03/2020 5d1/2çtc: 5S-C 

1 /2  SeoEo:t - Extra 1 /2  Pág1 /2ne.:1  

tEaco saber que o Congres.so 

Nat1/2or ai aprovou. e eu, Antonio Anastesia. 

Primeiro Vice-
&Oto: Atos do Congresso Nacional 

presidente 

do Sanado Federal no exercicio da Presidgrica. nos termos do parágrafo único do art. 52 do 

Regimento Cornem e do inciso XXVII! do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal. promulgo o 

DECRETO LEGISLATIVO 

Pceconnece. para os fins do art, 65 da Lei Oomplernentar n° 101. 

do 4 de rnao. 
de 2000, 

a ocorrência do estado de calamidade 

publica, nos torrros da sotação do Presidente da República 
encaminhada por melo da Mensagem no 93, de 

18 de março do 

2020. 

Art. V Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n°101. de 
4 de m.ao de 2000, notadamente para as di5pensas do ating_imento dos resultados fiscais previstos no art. 

2.° 
 da Lei ri° 13.898, de ti de novernbro, de 2019, e 

	

Urnitação de empenho de nue trata o art. 9° da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de nialo de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, core efeitos 
até 31 de dezembro de 202C, nos termos da solicitação dc Presidente da República encaMinhacla por 

g 1° 05 trabatitos poderão ser desenvolVidos por Meio Virtual, nos termos definidos pele 

Economia. para apresentação 
e avaE.iaçãO 

de relatório circunstanciado da situação fisc-.al. e da execUÇão 

da referida audiência, 

contriúdo rifo aubotitui o pubtletde 	
varsào cortl'1/2coda. 

g. toewb dot“-Ecetre.o-kelisle: x442040182 

OFICUL DA ENTÃO 

seguinte 

6, DE 2020 

o Congresso Nacional decreta' 

meio da Mensagem n° 93. del8 de marco de 202
0. 

Presidência da ConlissãO. 

g 3' SiMestratmente. e Comissão realizará audiência pública com a presença do Ministro da 

orçamentária e financeira das rned‘oas relacionadas n_ emergência de saade pabllca de Irnportáncla 
IMernecionat relacionada ao coronevirus (Covid-1.9), que deverá ser publicado pelo Poder ExecutiVo ar~ 

Ptrt. 2°  FIGS constituída 
COrn1/29Sá0 Mista 

no 'ambito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) 

deputados e (sela) senadoras, corri Lgual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situaçã

o  

fiscal e a isy, o . 

Q-21 c crçarnentária e franceira das medidas reladonadas à emergência de saúde pública de 

Irriportãncla inte.rnacionalrelac'.onada ao Porona_virus (CoVld-19). 

g 2° P. CoMIssão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia, para ~liar 

situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas it emergência de SeCid

e  

pública de imoortáncia Internacional relacionada ao coronavirus (Covid-1.9). 

Art, 

 3° Este Decreto oi&.ativo entra em vigor na data de sua publicação. 

senado Federal. em 20 de março de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 

Primeiro 06 p 	ente do 
Senado Federal, 

no exercido da Presidência 



Presidênc!a da Rape:Abata 
Secretaria-Gerai  

Subchefia para 
ASSUDtCS JUKCIICOS 

f YE.13gag-C-Lagra  

Arngjiagg 	

Dispõe sobre as 	
idas pare anfrentemento da 

med 
emergência de saúde pública de imp respo

ortando 

032..atg 	

internacional decorrente do coronsvfrus 
	

nsável 

peio surto de 2019. 

O PREStDENtE DA REPÚBLICA Faço aber que o. Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte 

• 

• —_ ._ _. 

Art. to Esta Lel cilsp6e sobre 
SEI medidas que 

poderão ser adotadas pare enfrentamento da 

arnerçaérlinie de 
caragaSP_ 

'

.:de pUtsVica de importãncia internacional decorre.Me do corcnavlrus responsável pelo surto de 2019. 

fi 1° As medidas estabelecidas neste Lsi cbletivern a proteção da coletividade. 
f-r Ate de AMnistro de Estado da Saúde cilsporá sobre a duração da sltuação de emergência de saúde pública 

f'i 3` O prazo de 
atra 

trata o § 2° deste arsC.gc não podere ser superior ao declarado pela Organização Mund‘i4 
,e. eitáelite esta l. el. 

i - isolornento, separação de pessoa- doentes ou contem‘nadas, ou de bagagens, meios de transporte. 
rnercadodas ou encomendas postais afetados, de outros, de neta a evitar a contaminação ou a propagação do pr. 20  Para 

fins do disposto nesta Lei, considera-sei de Saúde. 

ll - Quarentena: restrição de ativtded ou separação de pessoas suspeitas de contarnInaçAo das pessoas Que 
não esteiem doentes, ou de bagagens, contAinerest a ' ls meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira 
	

• e evitar a posetvei contamlnaçáo ou a propagaç do coronavfrus. 

Parágrafo 3nico. As definições esta'oeleddas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante 

coronavirus; 8 

dc blil~ Deco_t_92-12,_d_e_2
_2;--ge l r

aSto__0-2-Q2'° aplicam-se BO disposto nesta Lei, no gue couber. 

coronavtrus, 

as autoridades poderão e.dotar, no ambito de suas cdoemp

‘nettaPnrriatadienntetrvenetoctintnreast,deascanensegrintae 
.âtreereeresejáekes-yReelkeee- 

Art. V' Pata entrentamento da ernergência de saúde 

pu 

49, aereesSeeln; 

rnedidasi 	
.(50.2-çffi-g-dg-33 a 	

d 	
6 'a 

 

i -isciamento  

	

li -uar 

	

	 ce: entena; 

- determinação de realizaçõo corntitile-
;ória  

s) exames médicos; 

b) testes 
iaboratoneis; 

c.`, coleto de amostras cilnicas; 

	

l v 	
e outras 

medidas proetátXces., Ou 

e acinação  
NOWN.placal-S03v:otinct‘&951 sto2Ott9-7.:22.'2020:tet;t_t5979.ntr. 



20 
e) tratoMentos Trádoe espac(ficos; 

\i-e,'Áumação, 

necropsia, crernação e meneio de cadáver; 
	

• 	- • 1'00187 
!‘, .. estudo oU 

Investigação epidemio16gica; 

VI---fee
rc.-efIelegyal

--ida—sorlfee-a-a-
..--a~---alea , 	

, : • 	_ • 

VI - restrição excepdonai e temporária, conforrne.recomendação técnica e fundamentada de Agencie Nacional LEP-daçãa-dada-P  

a Vigiláncla Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
	

, 

5) 55krada 
e sairia do País; e 	

f,11-Pâlg-I-V.Lâ-d-Ig---$2-r-g-Mi
.g.e2-ClaQ). 

i P em oura. será garantido o 
- - --d-g-2a2M- 

•

du C) iocomoção Interestaal e interrnuniciça, 
	. !ir_s_.tujcisLp_ejg Me. 

Vit ;-rddtáleti.çáO"::.ae..bONS- e" 'serviços de .peseees 

naiturals.. e, luridibe.s.-tilOt5tèfse 

- t,...

-utcrIzacão excepcionai e temporária para a importação de prodi.stos su 

	à tos  
pagarne.nto posterIor cie indenização justa', e 

egistro na hrivise, desde Que.: 

Co) registrados 

a 
por atstiãrldhda sanitária estrangeira;  

§ 4

,° As medidas prefistas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências cSentitcas 

e ent 31105CS 5~0 aG 

inforrnaçõess estratégicas em saúde e deverão ser Itrnitadas no tempo e no capito, ao mínimo 
b) previstos em ato do I,,linIstério do Saúde. 

indispensável à promoção e h preservação da saúde pública. 
2° Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o clreito de serern s-,:arrradas perrrane.tnternerite s.obre o seu estado de saúde e a assistência 

i3 familia 

;l - o d\reito da re.ceberern tratamento oratuito; 
• 

ktos. humanos e às liberdades fundamentais das pe 
onstante do e 	

o conforme -6,.J‘arneritc; 

• 

vigilância sanitárW sarn 

, contorço( 

- 
pleno respeito à dignidade, 

f305 dkre 

ore: I - Artlgo 3 dc Regulamento Sanitário I 

decorrerte das medidas previstas neste artgo. 

O 

 3° 
Sara considerado feita IiiS:lficada 

	

serviç úbiino ou á atividade laborai privada o peado de a 

§ 4° As pessoae deverão sujeitar-se ao curnpriranto das medidas previstas neste artigo, e o descurnprirna 

delas acarreará, responsabilização, nos termos provistos em lel. 

I - disporá sobre as condlcnes e os crazos aplicáveis às medidas previstas nos Incisos I e do caput 

artigo., e 

S° Ato do Ministro de estado da Saúde: 

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança PúblIca e da Infra 
p 

daporá s
or3re a medida provista no inciso Mi do coop.,. 

	
~Oão d_a_g_a_p_çl.~1 Provi ó I ° - . 	

• 	
_ . 

- concederá e. autorização a que se refere c inciso VIU do caput deste artigo. 

nterracionat, c usênc 

w1/4.0",.planaito.gov.brIctiVii 
051 at02019-2022i2020haliLi3Ç.79.htm 



O • ato conjunto a que se refere o 5 5
° 
 poderá estabelecer cielegação os 

JIIiP 

isca nele omisso3. 	
anchan_geta_Mied-d0ig4eárj_42,2_1121, sle_292.2) 

Qi 7e  AS 
Medidas pravisteS neste artigo poderão ser adotadas: 

Ministério da Saúde; 

§ 10. As Medidas a que se referem os incises I, e VI do caput, quando afetarem e execução de serviços 
iúblIcos e atividades ~anelais, Inclusive se reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas 
arri ato especifico e desde que em erticulação prévia corri o órgão regulador ou 0 Podar concadente oU 

- - 

eutori2acior. 	
anWl 	

's6r1 ° 6, c_je_aQ2T. 

que se-raferemt gr 2.°.,-- 

 

11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviro

os  

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autor.zados peio Ministério da Saúde, nas hipóteses dos Incisos 

III - pelos °estores locais de saúde, nas. hipóteses dos incisos 111, 
'V e V!! do caput deste artigo. it VI 3 Viti do caput deste artigo; ou 

$ 8° Pis rnedkdas ores/leites neste an!go, quando acatadas, • .li.-LçiiQída_p_aJa ‘ 	
v s rie ° 	,s19.202-a). 

deverão resguardar o &xereteio e o funcionamento 

§ CO (": Presidente da República disport, mecilenta decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais sarviços públicos e atividades essenciais. 

-)úbli 	

e atividades essendais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de cktl

.  _,,,..81tILIGT ~Seita clua Passam 

acarr .rar desainestecirnento de géneros. necessárlos à população. 01, 

a). 

eTae-7-;
‘,-2-.-der

ec-na'St9-41e- 

§ 	

A, dispensa de ilcitação a que se refere o caput deste artigo temporária e aplica-se apenas enquanto 

perdurar a emergéncla de saúde pública de importância internacional decorrente do corOnavírus. 

§ 2° Todas as contrafações ou aciuksições reallZadas com fulcro nesta Lel serão imediatamente disponIbilizadas 
ar sitio ofictal especifico na rede mundial de computadores Onternet), contendo, no que couber, elérn das 

• 

Pint. ‘•+p É dispensável. a licitação para aquis ç 
de.sticados ao enfrententento da ernergáncta de saúde pública de Impo 

de que traia este Lei. 	
5..Q.dação •____4'24-2 sigla 

	
Prnv ria " 9 : a0-LA).  

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratuai, o valor 

	

o nome do contratado, c 
i  

contratação OU aquisição. 
	

respectivo processo dr . 

informações previstas. no 

	'7.52l, 	
2 

g 4` 

Na hipótese de dispense de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação ç : 

	

mais ne in", árnão ou en a

tidade, c sistere ce registro da preços. de que trata o ijap 
	1 	c p_ 	

ci ai 

g, E° Na hipótese de inexistência de regulamento especifico 

,.c ente federativo poderà aplicar o regular-rir 

TI 

Art. <1°-A P. aquisiçõo de bens e a centrateção de serviços a que se refere c caçut do art. 4° não se restr 
equiparrentos, novos, desde que o fornece:do.: se responsabilize pelas pienas condições de uso e funcsionarrie 

bete aciOr\do. 	
a a-s eje_

ovistfi. i ti' 	, rje2G20). 

umm.Piana!10.90v.brlocwil_OS/ atn2r.:19-202212G2Ç:t..‘tizie7s...,-,trn 

agde. de.Z_i ge.luni_a .
g_gã-J-92-34 poderá ser btilizacic. 

	
(,~_p_eJA.Ifiedi. a P o isoris e 51,51e.2,90. 

	i 

	

derai sobra registro de preços. 
	

UggÉ-1-d-o_p_al_ 1\ 1 	
a ro 	r - ° 

 

§ 30 EXCePagneWnente, será possvei. a contratação de fornecedora de bens, serviços e insulinas de ernPfea2 
nue esteiem com inidoneldade declarada ou com c direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Public 

(Inclutpla~_esbd 
	v* 	o 	iste_ainS. 	

bem ou serv‘ço a ser adquo. 

suspenso, quando se tratar, compro-iradamente, de ilrüCta fornecedora do 

• 

S 6e O &tão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de 

dwutgaçã 

intenção de registro da preçO, entre dois e Quatro dias úteis, pere que outros Órgãos e entidades manifestem Inter 

em participar

. do sistema de registro de pre.ços nos termos do disposto no § 4° e no § 50. 

 

Pfel\Asóri0._&---2Q-2-Q). 

- de bens, serviços, inciusive de engenharia, e insurnos 12 internacional decorrente do coronavirue 



st. dee-Es Nas dispensas de tioiteçáo decnrrEriteQ do diSpOsto nesta Lei, presuna.., -- 

(inoliapels rk_..2fradi-da-9-1(3.n.aij
' 2-5.; rje“.20S4.-"°) 	

. 

ft-.1c*.p_e_át_. edi d a PItt.-----QMI  6'-&-:IL2-32-92.-,_ds.Lnag.) 

t - necessidade de pronto atendimento de sVciaçã.c. de ernercéncia; 
	fjgglt-J;id a- A 	

1 	• 	189 
- cccrránnia de sltutaÇâO de etergência; 

- existência da risco a segurança de pessoas, _ c

obras, prestação de serviços, equiparr.entos e outros bens, 

os ou particulares; e 	
(In .l_sISpe - M.Ig___evtistsit.d2-9-2-5-, ca, 

dide 
	

gadltid-ça L2s12_41  

IV - limitação da co... . ãc à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

M. 4n-C Para as contrataçães de bens, serviços e ineurr.os necessários ao enfrentaMe : da ernergáncia de 
trata este Lei, não será exigida a elaboração de asludos preliminares quando se tratar de bens e s I s 

uns. 	Unghrt. 49.-D._0_Gerenciamentp.ds_Riscos da crintrateção.somente será exigtvel durante a gestão do' contrato. - i:4_10...p 	
i _ • I... P vi 6...-  n't 

 

Nt. 4°-E Nas contretaçSes para aquisição de bere, serviços e insumos necessários ao safrentamento da 
leraêkCia G.Ile trata esta Lel, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de prolato básico 

§ l' O tento de r&erência simplificado ou o proijeto básico simplificado a que se refere o caput conterá: toiificodo. 	L ruoluldP _szeLa....blaci 	
r v s era, de 	

), 

rOullris iS."..q1  r__._açS'ovI órin n° 	
,ste._21.12_0.) 

I - declaração do objeto*, 
	

(iept \Aed P •v 
	Saa-Q). 

C 

th - t, 
 indamentsção simplificada de contrateção; 

	t,ItL\21.L-dlç £1_ 

LIpstIlád-9-_ 	

_dai°. 

IV 
- requIsitos ria contra:ação; 

	
(in-ii-g_o_eia t sok 	

° 9•94.Q-2=11". 

2•,..0-2•Qa9")-  

‘li
t - dascrk0c) resumida da solução apresentada., 

\/ - critérios de medição e pagamento/. 
	Oji‘fitàí_49-d

(SW-d-Q-0-1? 

Vi - estimativas dos preços obtidos por ri-ieio de, no rnMirno, um dos seguintes pedi:metros: 

• -. e U 	I. '4.• g!, 	• 	
,_.0-2-Q2sQ). 

,Ste-21-Qa-M.  

; ou 	
_p i 	e i a P 

22 Excepcionalmente 

 

Clase-Wie-1-9--s

sitla-22-92a_ÉP---2-Q2.5:1). 

(1. ( i22-Pi  

(ir alui o p is edk a Prov* 
	I ° 

Art. 43-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade campe 
e-xcepr.ton&mesnte a mediante justificativa. poderá dispensar a apresentação de documentação relativa á regula 
liso& a trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalVados a 

de prova de regularidade relaifva Seguridade Sod 
	

exigén 

apresentação 	
i

:81 e o cumprimento do disposto no 

çal___Ii:!InLairss. 7° da onsti 
	 aS__-11P-a rey:te5_,

L;C%/g2i.15tia_l__
1° 

)22:1) 

p 

	

reços* 	
caput. 	

a P vi r ° gas,_csLa 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de c.,
,
ue trata o inciso Vi do caput não inn

pedem a contratação 

Poder Público por valores superores decorrentes de oscliações ocasionadas pela variação de preços, hipótes. 

	

§ 	

, mediante t_IE:tt,VCat‘V2, da autoridade competente, será dis 

de que trata o inciso VI dtt 	

pensada a estiMativa 

VII - adequação orçan-ientéria. 

o 't 	e 	
utros entes púbilocs 	

(11~ 

que deverá haver lustIficatIva nos autos. 
	(I, tos.I:\S-d p I 	

edda Pr- vis6 V e 
• 

Nvt, 4°-3 Nos casos de c‘tagÉo -.2.-ncr..

t&idade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a ac 

ri.e bone, aerviços e \fleumas necessários. ao 

 enfrentarnento da erneraéricia de que trata esta 
Lei, os pra: 

v.rwytplarato.co
v.briceivil_031_ato20'19-2:322I2020)‘ellt_42979».trn  

de 

a) Portal de 

os especial \ zados ou de dornAnio amplo; 
	

3-Lin--IS"-fe 

rss do Governo Federal: 	
Und-41-d-Q_ 

pesquisa publicada em rMdia especializada; 
	

pe 

sçtios e.e..t. • 

d)c3ntrataçõ 	rdse si • • 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, e 

4, 	• 

to2=9, 



')endirce-,,-::'fa 11(.»Letários. szeriáo relui.ricS ceia rnetace. 

 
j2C2C 

§ 1° Quando o prezo original cie que trata c oaput for número impar, este será arredondado para o número 

eira antecedente. 	
,~p_ela_Li

0001'n flagsts , 
(inçai:taipa el 	i .1  

. § 2° Ga recursos dos pretedirnentos lidtatórios somente terão efeito devolutivo. 

que se refere o ets_.3-9---9--a-1- 
§ 3° Fica dispensada a realização de aud!éhc,la cáb!:ca a 

	

Li_natintfcjapeá 	d 	vi rl 	° 9 6., “Alffl.-ess~).  

psra as licitações de que tr&a c cat. 
§ 4° As licitaçÕes de coe trata c cap& realizadas por meio de sistema de reale-ti-o de preços serão inhc_Paí.993,   

.onsideradas compras necÃcna'ts, nos termos dc Cisposto ric regulamente federal, observado o prazo estabelecido no 

	

-.1 	^ P r 

An. 4° 	
i_ -H Os contratos regidos por esta el terão vazo de duração do até seis MOSOG e poderão ser 

'  
 

• , 

prorcgados per períodos sucessivos, enquanto 'perdurar e necessidade de enfrenternento dos efeitos de situação da 

amargar/da de saúde oüblice. 	
(ingIL_49ii _pais 	cild Pro • r n° 	,ste_2(222). 	

. 

P.rt. -413

-1 -?are_os cotztraíos deconenteS dei OrcrcediMenths pTeVietõS-néãüiir Lãrrit administração. pObtloe poderá 
,....M.i9 que cs contratados fiquem- obrtg8cf6s aaceitan nas rnesmes condições contratuals, acréscimos ou supressões 

PijiL_WiSia_ge:_20_24.),

angl--"IdQ-92113-1"lida . ................._.—.. ...._............— .._—___. .. . 

.sc ob¡eto contratado, em ata cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 

M. a° 

 Toda pessoa. colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

il - clrouiação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronevin

is.  

distrital e municipal de dados essenclais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção Peio 

pública federal, estadual, 

M. S' st-
.. ohrIciathrio o compartilhamento entre Órgãos e entidades da administração 

"§ 'I°  11, 

obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas Jurídicas de direito privadt 
coronavs, com a finalidade exclusiva de evitar a sue prooacsação. 

§ Sn 

 C MSniÉténo da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 55a05 e e' 
nuando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das inforrnaçõt 

Art. 6°-A Ficam estabelecidos os seg..es limites para a concessão de suprimento de fundos e por item 

despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4
°
, quando a movimentação for realiz2 passos:s. 

por melo na Cartão de Pagamento do Governo: 
	,C.  Ligh-.11ps - 	

.id P o ór 	
° 26„..de-202L-3). 

cis 

e 

41 	
latt_d_e_2flffil ..jiusta-d-C.W.2; 	

i,loo la 	
• 	v ia n°  9 gb_dag--0-), 

I - na execução de aerviços de•enoennaria, o valor estabelecido na 

II - nas compras em geral e outros. serv;gos, o valor estabelecido na aliflea_r_e
lei c"  --C9---Q

i agi.~11-2 

	

VI n° es,UP., sle...i.:92-9-35, 	
.(IngliáidciadIga

rta25.,s_isa). 

Art. 6°--S Serão atendidos prioritariamente os pedldos de acesso à informação, de que trata a 1

=e1S---las52  

221' , reiacionados com medidas de entrentemento de emergência de saúde pública de que trata este Lei. 

Pr,  

§ V' Ficará° suspensos os prazos de resposta a pe 
	

de acesso à informação nos órgãos ou nas antl 
(incidido pai 	

• ° g Sia2D-2Q-).  

dg 2r.allir,WCCaçãO pÚbiita cuins servidores estalam ss.isitos a regime de quarentena, telatb0ih0 ou equivales 

que, necessariamente, dependam de: 	
(IncljAclo_p_e

le.(aa,isie_20-2-Q.). 

Pio_visOr_ja_52--Q2ja,s1a2oao).

ao.Sgetei 

l - acesso presencial de agentes cUtilcos encarregados da rt.
:3sPosta; ou 

ti - agente público ou setor prioet.ariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situa 
(112,1.41410--- . Ni • e - 4. -.ri 	°  

emerdéncis de, que trata este Lel. 

...,.#.v.piarter.c.qc.mt ricsivit_03i_at..32C)19-2322.K2G20fle,";_.39. a •-:-. 



sALvADOR, BANIA, 
atieNtetee 9 DEAaRILDE 2020 

ANCV N•22.879  
"1 

	

Art.1° 
 - Fica 1'e-conhecida, para os fina dó tfiSposto nes inc.ses. I e il do 

 	LEGISLATIVO Ite 
 207 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

de 90 (noventa; dias a 

partir da publicação deste Decreto Legielat:vo, e Reconhece, para os fins do disposto nos incisos I e ll do art. 65 da 

ocorrência do estado de calamidade pública no Murlcric cia aerro Mo, LM Complementar r.. lel, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 
ect atendimento à solicitaçlo do prefeito do Muniolcio, encentinb.eda estado de calamidade cúbica no Município de Una, arn atendimento 

8 

ari. 6.s de Lei Complementar r.. 101, de 4 de 
melo de 2303, re»:. preze 

ror melo do 0
f0 AL NO2.17412°. 	

AL N°  2.'.7500. sellcitaçao, 	

i,;0, 

do Prefelto do Município, encernin'nada por melo do Ofício 

publcarrsc• 

- Este lieme.ro 1-egiciersvo ent 
	

C. PRES-DENTE Dr: ASSEMBLEIA L.EGISLATIVA DO ESTADD DA 

o uso de  stno0 w.evisto no ar, 4.1 • xxili de  Resotução ne• 

GCSNET.E. DA FRESIDÉNCiA DA ASSEMBLEIA LEG:SLC,Tl'./C CO ', ' 33/85 (Realmente Internd,. 'aço saber 

que O.Planério da Assembtate  

An. 2' 	

re em vigor na
s-Ja 

ESTACO 3:2.EP.,-IlA,, E.M. 38 DE ,kp?at_cia' SOE. 
	

acro...0.5o eu ororce.Ego o seguinte Decreto Legislativo: • 
	• 	• 

	

- -- Depdirke-RE,LSON-i.:GAI: -- - 
	

--m- -Pit-V-r-ice-ráf.antecihlarcarams.fins do•dispostgnpainoiapa I e II do .. 

Presidente 	
. 	.. 	- 	

art. 68 da Lei Complementai- n. 101, da 4 de maio de 
áttá ri, jel7D-orad- 

de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Lealsiadva. e 

DECRETO LEGISLATIVO 
N.' 

2077 DE 35 DE ABRIL DE 2023 
	

teor c do estado de calamidade ptGblice no Muniolpic de Una, em 

stendfinento a soiloltROO do . 
	

ito do Município, encarnIntWde por 

calarTldtde pública Inc tvtunictio de Campo Formoso, em atendimento 

Art, 2
- , Este Decrete Legislativo entra 

em  vigiar na  data da stra 

Recenheos, :tara os fins do dlsposto nes Incisos I e II do arr, 68 02 _el 
	-„-.elo dr)  °finto AL  t,1.5 2,175120 . 

Complementar n. •;31, 
de i., de maio de 2503, a ocorra/1E do estado de 

GABINETE DA PRESIDeNClA, DA ASSEMBLEIA Leca‘st.p.-nva no 
é selbritaç8o de Prefeita do Município, encaminhada por mele de Oficio publicação. 

PRESIDENTR DA ABSEMBLEJA LEGISLATiVA DC ESTADO DA ESTADO CA BAHIA, EM 08 Da ABRIL DE 2020. 
iip • 

',C° 2.177:20. 

BANA, na uso de at.butção previSte rd art. 41, XXII, da Resolução r-P. 
t19.3165 (Regimento Interne), faço saber que o Ptenerço da Assembl&a ceputedo NeLsoN LEAL 

Art. 4,4 -7-"lca 

recontrecida, para os fins do &W0 nos incisos I e ti dc or2cRamo LEGISLATIVO N.°2060 

DE  " DE ARRAL i:32,2020 

	

aprovou e eu preme:go o seguinte Decreto LegtGleávo: 
	

Prestdante 

e• .30 (nare.r.ta'i dias a parEr da pubiicação deste Decreto teGns\at‘vo, Reconhece, para os fins do disposto noa ',Incisos I e il do art. 65 

lestderrin  

2 crcer.à.tea do estado de, CaiaMidade púbica no MunicipM. de Cerrpo corripiementar o..,.(.". 

de 4  de meio de 
 2000, a daddtflose (1 d:.nento  

sc. eir da ‘ ..e Correi:ementar n. 10-1, da 4 de maio de 2303, 

belo orno 

T-rr.cca, em atendimento a soficItaelo da Prefeita dc I‘Ecnicle, de Santidade et:Enfies no Municipto de Matai), em atert 

	...ncio 

cavaMe(i-ada nor cotes, da Oficie P,i.,N° 2.177/20. 
	

solicitação da Prefeita do MUnloiplo, enCaretnhade por ele‘ O 

O d o 

AL N°  2.156120. 

M. r
-Este Decreto L.egislativo entra ernvigor na data de V.A& putÁ'eleao. O P 	

O 
RESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O esosuo0 no. 

ESTADO DA 

'2AiaINETE. DA FRPSiDENCIA DA ASSE_MELE9.. LEGISLATIVA DO sgmiA, 

ao uso de 
 atribuição prevista tu

, art. m,  xxii, da  R 

	

ER-ADC DA S'AHIP., EM (-
28 CE ABRE-D.E 2020. 	

1193)85 (Regimento Interno), faço saber que o 
aprovou e eu prornutge o seguinte Decreto Le9,1

i2stleatInVárart ell "gentil" 

*Pgesiderte 	

Art. 12 
 - ?ice reconhecida, para os fins do disposto nos Incisos I e II do 

DFCR,TTO LEGISLA:TN° NE 2075 DE GE t:E.ceRll.. DE 2020 
	

art 65 da Lel Cornpierrentar n. 101, de 4 de maio de 2.0
00  

.  de 90 (noventa) dias a partir de publicação deste Decreto LegISI•aara! 

13 

ocorrência do estado de calernidade pública no MUnIcIplo de M
. ha 

8., 

Reconhece, peca os fins do disposto r. Incises i e .do ar. 65 da 

LEI 
 em atendimento à soilditeção de Prefel

t
e do MunIcipio, encenan Ots DepÓtado RaseN; LEAL 

soar:tuna° do Prefeito do ahUniciplo, encaminhada ocr melo do Oficio AL 

Art. 2
, _ Este Decreto Legislativo entra 

em 
 viger " data da sua 

	

Compterrientar n. 101, de 4 de melo de 200 
	corrê 0, a oncia do estado 

por  meio do  ofo AL  Ai. 2.1801 20.  

de calamidade püttlos no Mut-adieto de Serrinha; en" atendimento à 

BAHA.. no uso de MJ-ÓLEO° prevista no ert. 41, XXII, 
d2 ReCoWCAO O'. 

nA8INETE Da PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LE.GISLATIVA DC 
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publicação. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-1"NA DO ESTADO DA 

ti93ia5 ReSnerto Interno;, faço saber que c Pie:ledo da Assembleia - - 

	

aprovou e eu promulco o seguinte Decreto Leglslafivo: 
	

DepUted0 NELSON LEAL 
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em atendimento á solicitação do flteito do Município. encarninbada por Reconhece, pare os fins do disposto nos InclsoS I e II do art. 65 da 

meio do OtIc AL Nc 2.353120. 
	

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorTériCie dO est; 
de calamidade pública no Município de. Coribe, em stendlinent 

do eSti3&) de 

calamidade p6bEW. no MunIcIple cla Seninna, p&o prazo 

de 90 (nove n
ta) dias a partir de publicação deste Decreto LegiSlatiVO, 

r,rt .2' - Este Decreto Legislativo entra er. vlgor ne dara 
de 

sua putiicação. spojicita
N; 2çêi

joar2oRre.felto de Município, cru:arminhada por Melo do Ol 

	

ESTADO DAP,A.M.1A, am es D.E ABRIL DE 2320: 
	

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LacsssLATNA Do essaDc 
SABIA. no uso de atribuição previste no art. 41, XXII

,  da ReePtu0  

t1G31a5 (Regimento Interno), teço saber que d Rioner‘a de A
e"et  

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGIS,ATIVA Do 

	

Presidente 	

°proveu e cu promtEgo o segulnte Decreto Legislativo: 

Dee,2‘ceo NELSON LEAL 
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MINUTA DE CONTRATO No xxxx/ 2020 

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

O MUNICiP10 DE UNA, Pessoa Juridica 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 Feliz 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 xxxxxxxx, 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO 
PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA 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 Município. 

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$ =X (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, 

Prefeitura Municipal de Una 
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mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
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 pendéncia 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+iyi 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 — 
PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10301152.246 — GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 — MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 02 — 
RECEITA DA SAUDE 15 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de XX de XYJOCXX 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: 
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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 
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 

1111 	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. 

• 
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, responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

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 
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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: 
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 cabivel 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 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; 
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 ilicitos previstos em lei. 
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CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, 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. 

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° 112/2020. 

10.2. Com  fundamento no artigo 24 insciso II e a medida provisória no 961 de 06 de maio de 
2020 que adéqua os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do regime diferenciados de 
contratações publicas — RDC durante o estado de calamidade publica; 

10.5. 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; 

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

10.7., o decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020; 

10.8. o decreto legislativo no 2079 de 08 de abril de 2020; 

- 
10.9. as parte contratantes elegem o foio 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: 
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Processo: Dispensa de Licitação 112/2020 - Processo Administrativo 0172/2020. 
Objeto: Dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA) 
PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
UNA/BA. 
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 ESPECÍFICA. 
VIABILIDADE. 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para 'emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa AQUISIÇÃO DE 

• 
MEDICAMENTO (AZITROMICINA) PARA TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES 
COM COVID-19 NO MUNICÍPIO DE UNA/BA, considerando a URGÊNCIA da aquisição, 
visto que, o referido medicamento é item de vital importância para manter as 
condições de tratamento nas unidades de Saúde desta 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 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 da empresa, com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos 
para efeito de 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 

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: 

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 
coronavírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia viral 
no Estado da Bahia, sobretudo no âmbito municipal, tem-se que o Governo Federal 
instituiu por intermédio da Lei Federal n. 13979/2020 nova modalidade de dispensa 
de licitação, a saber, para aquisições e serviços que se fizerem necessários ao 
enfrentamento do referido vírus com cadeia pandêmica. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 'MOI 79 
ESTADO DA BANIA 

 

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art 49  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 coronavírus de que trata esta Lei. 	(Redação dada 
pela Medida Provisória n2  926. de 2020). 

§ 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 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 § 3° do art. 8° da Lei n2  
12.527. 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. 

§ 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 n2  926. de 2020), 

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 n° 926. 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. 

Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos 
simplórios, justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que 
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devem ser encampadas 
pandemia. 

Ademais, registre-se que consoante previsão no artigo 4-E, §2°, da Lei 
13.979/2020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 
justificado pela administração pública, senão vejamos: 

Art. 49-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 simplificado. 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 
2020) 

Ainda, as estimativas de preços podem ser comprovadas por, no mínimo, um 
dos seguintes itens: 

Art 42-E, §1° 	oinissis 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 
seguintes parâmetros: 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926  
de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 
Medida Provisória n° 926. de 20201 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

(Incluído pela 

(Incluído pela 

 

• • 	•1°• . 	e e 

   

     

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(Incluído pela Medida Provisória n°926. de 20201 
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 
n° 926. de 20201 

No caso em tela, a contratação de empresa para a prestação dos serviços 
objetos da presente dispensa justifica-se diante do fato de que cuida de política 
pública destinada ao enfretamento da emergência de saúde pública, associado ao fato 
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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, em especial 
esta municipalidade que também se encontra em calamidade pública declarada pela 
Assembleia Legislativa da Bahia. 

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 específica, cuja dotação, inclusive, 
já fora identificada. 

Considerando que este item é de sensível necessidade e o princípio da 
economicidade que é a obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, 
mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço, após pesquisa 
de mercado, o preço ofertado pela empresa DROGAFONTE LTDA. ME, foi o que 
melhor preencheu estes requisitos, estando abaixo do preço médio ofertado pela 
requerente. 

Posto isto, não vislumbro vício 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. 

A aquisição do presente objeto, neste momento, justifica-se em razão da 
necessidade concreta refletida pelo Protocolo Médico subscrito por médico que 
integra a rede pública municipal de saúde, Dr. Enmerson Rodrigues Sacchetto- CRM 
19197 - BA, então aderido por esta municipalidade, a fim de salvaguardar, 
preventivamente, a universalidade e igualdade de ações dos serviços de saúde pública 
a todos os usuários, na forma do art 196 da Constituição Federal de 1988, bem assim 
levando-se em consideração o perfil técnico de segurança farmacológica do objeto, 
nos termos do Protocolo Clínico e de suas fases previstas para fornecimento aos 
usuários, estritamente associado à medida de enfrentamento ao novo coronavírus 
(COVID-19). 

Por fim. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da 
dispensa e levando-se em consideração que a demanda se afigura necessária ao 
enfrentamento da pandemia. e. no caso concreto, cuida-se da segunda 
contratação promovida pela Administração tendo como finalidade o mesmo 
objeto. conforme demonstrado pelo Contrato Administrativo n2  235/2020, 
recomenda-se que o fiscal contratual acompanhe diligentemente o 
cumprimento da obrigacão e. em especial. que a Secretaria competente  
apresente. oportunamente. o balanço. do ponto de vista da eficácia e  
atendimento ao interesse público, se a experiência decorrente da presente  
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contratação teve êxito ou foi útil ao fim que se espera. a fim de obedecer ao 
princípio da eficiência e da racionalidade dos gastos na Administração Pública.  

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa DROGAFONTE LTDA. ME., uma vez que o presente procedimento atende o 
disposto no art. 42  e ss., da Lei n2  13979/2020, ressalvados os apontamentos acima 
(verificação do valor unitário na forma em que cotado o produto) e publicação na 
forma acima exigida. 

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 dispensara 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 disposto no inciso XXXIII do caput do art. 72  da 
Constituição." 

S.M.J., é o parecer. 

Una (BA), 31 de agosto de 2020. 

Danusa Bran 
Assessora J 

Ima Andrade 
ca Municipal 

lrHÀissfrnção Cavalcante 
Procurado Jurídico Municipal 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 112/2020 

RATIFICAÇÃO _ , 	1 1 
X 	

-t 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de DROGAFONTE LTDA ME, CNPJ: 
08.778.201/0001-26 na forma das condições estipuladas no Contrato e na Lei 
8.666/93. 	 1 • • 

_ 

Una (BA), 01 de SETEMBRO de 2020. 

- 	I 

• 

 

   

TIAGO BIRÇHNER  
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)-3216-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 112/2020 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 01/09/2020 

Una/BA, 01 de SETEMBRO de 2020. 

A • BIRSC NER 
Prefeito Municipal 

e4  • 
	 í: 	'4 ' 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or. 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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