
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

• 000991 ESTADO DA BANIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
No 211/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 130/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO 
PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA. 

PERÍODO: DE 29 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 130, DE 29 DE 
OUTUBRO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 29 dias do mês de OUTUBRO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE.COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS COVID-19 NO MU IPIO DE UNA, neste Município, e uma cópia do 

I 

Decreto da Comissão de Licitaçãi,  ,:u RODR GO "RJYUTY LACERDA assino. 

e 	
/ O 	• 

....' s I  • GO It  UTY Ár• DA 
Presidente da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.50510001-70, 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 • 

Secretaria da Saúde 	000007 

Ofício n° 180/20 SMS 	Una(Ba), 29 de Outubro de 2020. 

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

SoliCitamos, com base na Lei Federal n° 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 que dispõe sobre 
as 'Medidas para entrentamento da emergência de saúde pública de importõncia 
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 aquisição teste 
rápido 'pára identificação do COVID-19 (Corona Vírus) em pacientes do Município de 
Una/Ba, como parte integrante das ações de Enfrentamento ao COVID-19 (Corona Vírus), 
em face da exposição que segue: 

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

Considerandó 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 Estaduarn° 19.549 de 18 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; 

Considerandó Decrêto 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; 

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

Considerando Decreto Municipal n°520, de 07 de Julho de 2020, 

vcRr- 
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Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n°14, Centro - CNPJ n°13.672.605/0001-70, Una — Bahia, CEP 45.690-000 
E-mail: prnunalauna.ba.gov.br  - Fone: (73) 3236-2021 - Fax: 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
ESTADO DA BAHIA nn  

Secretaria da Saúde 	00 "uu03 
!ESTADO PDA BAHIA 

 

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 Decreto Municipal n° 544, de 01 de Setembro de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 545, de 15 de Setembro de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 549, de 29 de Setembro de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 550, de 15 de Outubro de 2020; 

Considerando a quantidade de casos confirmados no Estado da Bahia, que já somam 
349.711 pessoas contaminadas por COVID-19, conforme se comprova através do boletim 
epidemiológico do Estado da Bahia de 29/10/2020, emitido as 08:59:17 horas, em anexo e 
disponível através do link: bi.saude.ba.gov.br/transparencia/;  

Considerando que o município de Una possui atualmente 37 casos monitorados, 1713 casos 
suspeitos descartados, 319 casos confirmados de COVID-19, sendo 09 óbitos e 304 curados, 
conforme boletim epidemiológico municipal em anexo datado de 28/10/2020; 

Considerando ofício n° 075/2020, da Vigilância Epidemiolágica, de solicitação de aquisição 
de 500 (quinhentos) testes rápidos para detecção do SARA-COV2 IgG e IgM; 

Considerando o aumento exponencial de casos confirmados por COVID-19, nos últimos 
dias, tornando necessário a testagem de pacientes sintomáticos respiratórios no município; 

Considerando dar uma resposta mais rápida, no sentido de identificação e cuidado do 
paciente que apresenta sintomas de contaminação; 

Considerando que a testagem rápida, como demonstrada no boletim epidemiológico do 
Estado da Bahia e responsável pela confirmação de quase 50% dos casos de Covid-19; 

Considerando que o município de Urra já realizou a testagem rápida de 3199 pessoas até o 
momento, sendo 80 testes com amostras positivas para Covid-19; 

Considerando que o município realizou ampla pesquisa de preços no mercado regional 
visando aquisição do referido teste rápido, com melhor proposta para a Administração 
Pública Municipal; 

Considerando que, para escolha do fornecedor, além do melhor oferta foi levando em 
consideração o 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; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
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Considerando que a Empresa MAIA PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, encontra-se regular 
nosTerrribs 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 teste rápido para 
identificação do COVID-19 (Carona Vírus) em pacientes do Município de Una/Ba, pelo valor 
Global de R$ 21.500,00 (Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais), através da empresa MAIA 
PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ N° 13.909.682/0001-00. 

Atenciosamente, 

U-gsk5U-xi-t JP) 
GLEICIANE BIRSCHNER H • RA 

Secretária de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro - CNPJ n° 13.672.605/0001-70, Una — Bahia, CEP 45.690-000 
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OUTUBRO 

4, 
	ir 

BOLETIM , 
EPIDEMIOLUGICO 

Emergências, denúncias e informações, ligue CENTRAL COVID 
?!..ziojet; ;est 	'fita" 

CO RON AWRUS 
tio PREFEITURA 
•- 	DE UNA 

Nancr 

ã- AGUARDANDO RESULTADO 
"LA40.11115 Ni 015tA4 MATEPLAL COLETADO PARA 'ISIE 

( O NEGATIVO PARA COVID-19 
'PACIENTES COM AMOSTRA NEGATIVA PARA CCM:AV:MS 

o, 
TESTAGEM RÁPIDA 
'PACIENTES CILE TESTARA',  NEGATIVO PARA COICIAVRÓS EM TESTRav Roias 

E7(15 MONITORADOS 
PESSOAS OLLE VIERAM 01 LIGARES COM CASOS COM1PIMILOOS 00T APRESENTAM SN TOMATLI OGI 

itir:;1., DESCARTADOS 
PACIENTES 0111 MCI APRESE TARAM SINTOMAS CA CC‘1019 

( ai, CONFIRMADOS 1 
'PACIEPITES COM AMOSTRA POSITIVA PARA COREDIAVRIUS 

( UCURADOS 
'PALIEMES RECUPERADOS 00 MROILAViDILS 

16 

783 

3199 

37 

1713 

319 

304 
9 R ÓBITOS 

'ÓBITO COM AMOSTRA POSITIVA PARA CORONAMUS 

itte UNA 11 



Prefeitura Municipal de Una 

Estado da Bahia 
	

000098 
Secretaria de Saúde 

OFÍCIO N°075/20 — SMS/CVE 	Una-Bahia, 20 de Outubro de 2020. 

lima se. 

Gleiciane Birschner Hora 

M1)/Secretária de Saúde de Una 

Vimos através deste, solicitar a aquisição de 500 testes rápido para 
detecção sars-cov2 IgG e IgM, em decorrência de calendário para realização 

dos mesmo na população. Bem como frentistas, donos de bares e seus 

colaboradores, funcionários de pousadas, associação dos catadores de lixo 

e casa de repouso Frei Silvério. Certos de contarmos com vossa valiosa 

atenção e colaboração, desde já agradecemos. 

Atenciosamente, 

Vigilância Epidenniológica 
Una-Ba 



PREFEITURA 
DE UNA 	

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

:OTAÇÃO 090-2020 - TESTE RÁPIDO 
mensagem 

dnaldo Mala <ednaldo.maia.adv@gmail.com> 	. 	. 	
28 de outubro de 2020 às 16' 

ara: saude©una.ba.gov.br  

Boa urde 
Conkime soldado. segue em anexo allaçío— 

Sendo só para o momento subscrevo-me. Ateraosamente 	• 

• 
• 

• 
Nato AIS 	. 	 . 	• . 

• • 

• • • . 

MAIA 21.500.pdf 
r•-' 411K 

• 
• 
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FARMÁCIA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
Cidade: igual/BA 
CEP: 45.280-000 
E-mail: farmacia.malagtotmaiLeom 

• MAIA 

	

	
- C-NPJ: 13908.682/0001-00 

Rua: Manoel Pires, n°35 
Bairro: Centro 
Telefone: 73 32718041 

000010 

PROPOSTA DE PREGO  

Cliente: PREFEITUFWMUNICIPAL DE UNA . , - 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QDT UN 

ee 
VALOR 

VALOR UN. 	VALOR TOTAL 

TESTE RÁPIDO COVID49 IG0/IGM RS 	43,00 RS 	11500 

TOTAL >>>»». R$ 	21 500,00 

Valor Total R$ 21.500,00 vinte e um mil, quinhentos reais 

Proposta valida por 30 dias 

Igual, 27/10/2020 

-- • 

MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE1.1 
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:OTAÇÃO 090-2020 - TESTE RÁPIDO 
	

000011 
mensagens 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 
ara: Magee Comercio <mageecomercio@hotmail.com> 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO AQUISIÇÃO 
DE TESTES RÁPIDOS COMO SENDO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 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 

AU. 

Et COTAÇÃO 090-2020 -TESTE RÁPIDO COVID-19.xlsx 
32K 

:agee Comercio <Mageecomercio@hotmail.com> 	 28 de outubro de 2020 às 16:z 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	_ 

Boa tarde, 

Segue anexo proposta solicitada. 

Att: Ana Geisa 
(73) 9.9130-9664 

=ZR 

plaçáo ocultada] 

fak Proposta MAGEE.pdf 
479K 

26 de outubro de 2020 às 10 
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000012 
o 

IWTF1I—F10/5 T/9 

COTAÇÃO 
À 

PIMITVIA nkronaPAI De int. 

(nade 45 Méd. 	d• 

OULt0 SOCIAL rm.GE CO4r ROO ATACAECTA DI *momos ALMINIKK4 Lm& 

nor. risagnv000hn TRIFC•11:0)341512.7037/ 07113130.44 (Ma Mit RI~OUROLCOT 

morno- Rua ~LM ~OH te II? IMA 20 a MO -ar-  4S004:40 

LOTE 1 

ITEM 
	

ESPECIFICAÇÃO 
	

QDT UN 
	

VALOR UN. 	VALOR TOTAL 

TESTE RÁPIDO COVICI-19 IGG/IGM 
	

R$ 	45,00 R$ 	22 500,00 

	

VALOR TOTAL 55),55» R$ 
	

23.500,00 

vinte e dois m.1, quinhentos reais 

validade da Proposta 60 (dias). 

Apresentamos e submetemos • VS.a.pToposta de preços relativa à licitaçâo em epfgrate, assumindo 

Inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham • ser verificadas na 

PreparacIo. conforme segue: Para proposta dos valores ofertados (oram considerados 

Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no feuniciplo de UNA r BA, Estado da 

Bahia. de acordo com as sollOtições da contratante, dentro do prazo contratual, na forma 

• do cronograma estabelecido. Os seiviços ofertados slcide total garantia de qualidade 

obedecendo os padroes exigidos por lei, assim declaramos. 	• 

ltabuna, 28 de Outubro de 2020. 

r2-1 .542.290/0001-751 
MAGEE COMERCtO ATACADISTA DE 
PRODUTOS AUM./MC.103DM - ME 
RUA: ADOISO MARON, 74* 117- GALA 203 

CENTRO CEP 48600060 
ITABUNA BA. 

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

CNN: 21.542.290/0001-75 

ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS 

CPF: 051.585.255744 RG: 12.861.579-60- SSP-BA 



Jaqueline TOrres Ribeiro 

7398874-4312 

SETOR DE LICITAÇÃO 

     

 

PREF-ti IURA 
DE UNA 

Prefeitura Municipal Una <saude@una.basov.b 

1STIMATIVA UNA - COTAÇÃO 090-2020 - TESTE RÁPIDO 
mensagem 000013 
icitação Okeymed <licitacao@grupohospitalarcom.br> 	 28 de outubro de 2020 às 09:: 
ara: Prefeitura Municipal Una csaude@una.ba.goy.bm  

Bom dial 
, - 

Segue' Cotação solicitada 

OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.311.773/0001-05 • 

RODOVIA BR 101 S/N KM 510.- JAÇANÃ 

CEP: 45.608-750 ITABUNA/BA 

_ 
r.• 

EM 26/10/202010:35, 'Prefeitura Municipal una-esSéVeu: 	-tr . -- 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO-  ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO AQUISIÇÃO 
DE TESTES RÁPIDOS COMO SENDO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, SOLICITO COTAÇÃO 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 

AU. 

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

PLANILHA ESTIMATIVA - UNA.pdf 
117K 



OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. mip14 	IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES EIRELI  

OKEtiVIED End: Rodovia j-P141)31j:S;;;;7571300:240 - „abuna-Ba 
CEP 45608-750/Fax(73) 3215-5429 

okey_rnecleno1mailcom 1  pedIdo@okeymedoom.br  

• 

00p014 

À 
PREFETTURA MUNICIPAL DE UNA - BA 

ORÇAMENTO 

Solicito ORÇAMENTO do (s) Item(s) relacionado (s) abaixo e na mesma ordem apresentada: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD MARCA V. UN1T. V. TOTAL 
I TESTE RAPITTO COvID-19 IGG/IGM UNI) 500 NUTRIEX RS 	4700 RS 	23.500,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 	23.500,00 
VALOR TOTAL DO LOTE RS VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS 

Validade da Proposta: 15 DIAS/Fama de pagamento vista 

ITABUNA, 28 DE OUTUBRO DE 2020 

OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIREI.1 
CNPJ: 11.311.773/0001-05ANSC.EST.:84776323 /INSC.MUNICIPAL:18266 

1Tl.311.773/0001 -0;1  
OKEY4SE0 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
HOSETTALARESIEWORTA?0ES E EXPORTAÇÕES 

FIES 1 
RODOVIA ER 101, 5,14, KM 510 
JACAta - CEP: 45.608-700 L_ 	ITABUNA -0* 	_J 



TIAGO BIRSC NER 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000015 PCNerr-#0  

ESTADO DA BANIA 

Una (BA), 29 de OUTUBRO de 2020 

C.I. 255/2020 - 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 solicitaçõ o da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com objetivo 
de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, solicito informações deste Setor 
quanto a existência de dotaçõo orçamentária considerando o corrente 
exercício para a realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13672.60510001-70. una- Bahia. CEP 45.690-000.  

Tel. (73)4236-2021 — Fax (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 00001G 
C. I. 260/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 03 de NOVEMBRO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

Prezado Senhor, 

Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para a AQUISIÇÃO DE 
TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS 
AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS 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. 

Z Ø Jr6 ER 	 PATO 
Sacra 	Municipal da Fazenda 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13 672 605/0001-70, Una- Bahia. CEP 45.690-000 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
	

00(M] 7 
ESTADO OA BAHIA 

C. I. 121/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

À 
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 
SR. ZIUENDER ZULMIR CAPATO 

Ura/BA, 03 de NOVEMBRO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS 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 — PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10122152.252 — AÇÕES EMERGENCIAIS DE 
COMBATE AO CORONAVIRÚS (COVID-19) — ELEMENTO DE DESPESA: 
33903000000— MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 14 

Sem mais para o momento, 

Diretor da divisão e contabilidade 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHL4 

 

00001,8 
C. I. 261/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 03 de NOVEMBRO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EXM°. SR. TIAGO BIRSCHNER 

Senhor Prefeito, 

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

Atenciosamente, 

ZI 	 LMIR 
Sec 	rio Municipal 

APATO 
Fazenda 

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 



Chefe Setor de Coma as 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 04 de NOVEMBRO de 2020. 

C. I. 069/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e Caio Cézar Oliveira Santos 

Contratos 

Assunto: Solicitação 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal De Saúde para 
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS 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, 

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 



TIAGO BIRSCHNER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
000020 

ESTADO DA BAHIA 

Una/BA, 04 de NOVEMBRO de 2020 

C. I. 256/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM 
UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A 
PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, 
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, 

Prefeito Municipal 

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

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 
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MUNICÍPIO DE UNA 

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 conferidos, in casu, pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do 
Município de Uno, 

• 
DECRETA: 

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

Parágrafo único. Paro suplência de qualquer Membro acima 
indicado. nomeia-se GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA. 

Art. 2° Este Dedreto entro em vigor nesta data, revogando os 
disposições em contrário. 

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

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

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

E-mail mynaeledne.ba  etiv.0(  - Tel. (73)3236-2021)2022/2023 - Fax. (73)3236-2166 

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

Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

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



• PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

000022 
PROCESSO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO N°. 130/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Aos 05 dias do mês de NOVEMBRO 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 MAIA 
PRODUTOR FARMACÊUTICOS EIRELI, CNPJ: 13.909.682/0001-00 e 
considerando a imprescindibilidade de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM 
UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A 
PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA 
para atender as necessidades da Administração Municipal, contendo todos os requisitos 
indispensáveis, resolve a Comissão com fundamento no art. 4°, ART. 4°-E, parágrafo 
2°, da Lei n° 13.9791  de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente 
do corona vírus responsável pelo surto de 2019, considerar Dispensável o Processo 
Licitatório, cujo Termo com as Justificativas segue em anexo para a Homologação do 
Executivo. Nada mais havendo, pçlo Presidente foi determinado que fosse encerrada a 
presente Ata para os devidos finf d direito 

UYUTY SQERDA 
Presidente da Comissão 

4-RielskigkS O% DA SILVA 
Membro da Comissão 

CAIO CÉZA 	EIRA SANTOS 
Membro da Comissão 

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

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



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 
	 000023 

CNPJ: 
13.909.682/0001-00 
NOME EMPRESARIAL: 
MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CAPITAL SOCIAL: 
R$300.000,00 (Trezentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Adm-inistradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o 
seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA 
Qualificação: - 
65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 
Emitido no dia 29/10/2020 às 12:19 (data e hora de Brasília). 

OVOLTAR e IMPRIMIR 

- 	Passo a  passo para o CNPJ 	Condas CNPJ 	Estatísticas 	Parceiros 	Serviços CNN 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

1  NUMERO DE NSCRIÇÃO 
I 13.909.682/0001-01) 
, MATRIZ i 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA CE ABERTURA 
01/07/2011 

NOME EMPRESARIAL 
MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 

I
-  'LIO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA; 
FARMACIA MAIA 

PORTE 
ME 

I
LOJI40 E DESCRIÇÃO DA A. WiDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

1 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
I 46.45-1-01 • Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.444-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.644-00 -Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitaiar; partes e 
peças 
46.84-2-89 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
46.46-0-02 • Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontologicos 
47.733-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R MANOEL PIRES 

NUMERO 
35 

COMPLEMENTO 
A 

CEP 
45.280400 

BAIRRO)OUSTFUTO 
CENTRO 

MUNICIPK) 
IGUAI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
izaacreiscontabilephotmailcom 

TELEFONE 
(73) 3271-2187 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) mim 

S.TUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/07/2011 

monvo DE MAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO 

 

ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
sarna 

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

mitido no dia 29/10/2020 às 12:18:55 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 



025 
ANDERSON MASCARENHAS MAIA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1989, 
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 031.063.855-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
1117323528, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR 
FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAL BA, CEP 45280000, BRASIL, representado neste ato por 

'sua PROCURADORA ALDA SILVA FREIRE DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 31/05/1971, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, 
CPF n" 604.880.005-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0434862312, órgão Expedidor 
SSP - BA, endereço: TRAVESSA FULGENCIO 'TEIXEIRA, 27, 1 ANDAR, CENTRO, 
IGUA1, BA, CEP 45280000. 

Titular da empresa de nome MATA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, registrada 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600437722, com sede Rua Manoel 
Pires, 35, A, Centro Igual, BA, CEP 45280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica/MF sob o tf 13.909.682/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, nos 
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO TITULAR 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para EDNALDO 
SERGIO MAIA DA SILVA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
16/12/1966, DESQUITADO, EIVIPRESARIO, CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0404674577, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 
RUA DR ALMIR FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAI; BA, CEP 45280000, BRASIL. 

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participe de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a EDNALDO SERGIO MAIA 
• DA SILVA —iitfcionalidatte BRASILEIRA, nascido em 16/12/1966, DESQUITADO, 
EMPFLESARIO, CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0404674577, 
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR FERREIRA, 
02, CENTRO, IGUAL BA, CEP 45280000, BRASIL com os poderes e atribuições de 
administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, cm atividades 
estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do TITULAR. 

ATO DE-ALTERAÇÃO N°1 DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS El RELI 
CNPJ n° 13.909.682/000140 — 

Req: 81900001081607 
	

Página 1 

e 
IUCEES 

Ceritilco o Registro sob o n• 97905653 cm 27109/2019 
Protocolo 195666569 de 27/09/2019 
Nane da empresa MAR PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREU NIRE 29600437722 
EMe documento podes verificado em http://reginjuab.be.gmtre/AUTENTICACAODOCUMENTOSIAL/TENTICACAO.espx  
Chancela 96686985907275 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e Badana em 27/09/2019 
por Tlana Regula MG de Armao - Secretária-Gemi 
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ATO DE ALTERAÇÃO Isi• I DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ a' 13.909.682/0001-00 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob, as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime (alimentar, de prevaricaçllo, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exc.:cicio o o cumprimento doi direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece IGUA1 - BA. 

• CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que 
não tosam expressamente modificadas por esta alterar,áo continuam em vigor. 

IGUA1 -BA, 24 de setembro de 2019. 

„..0-1
•"" „ 6 N, P 

T UAI/BA  
ANDE ON MASCAREN 

P/P: ALDA SILVA FREIRE DE SOUSA%  

•Req: 81900001081607 	, 	 Página 2 

o G 

JUCEB 

Certifico o Registro sob o n' 979066.53 em 27/0912019 
ProtoccAo 195666.569 de 27/09/2019 
Nome da empresa MAM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NIRE 29600437722 
Este documento pode ser verificado em http://reglniuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO0OCUMENTOS/AUTENTICACAO4spx  
Chancela 9869699.9907275 
Esta cópia NI autenticada dlpitelmenle e assinada em 27/09/2019 
por fana Regas PA G de Araújo - Secratána-Geral 
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000027 
_ 	TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA F.MPRFSA MAI* PRODUTOS FARMACF.UTICOS EIRELI _ 
PROTOCOLO •195666569- 27119/2019 

ATO 001 - A LTERAÇA0 

EVENTO 021- A LTF:RACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

T1ANA REGRA M ODE ARAÚJO 

Secretarie-Galli 

JUCEB 

Junta Comercial do Estado da Bania 	 27/0912019 
Certifico o Registro sot o no 97996653 em 27/09(2019 
Protocolo 195666.939 de 27/09/2019 
Nome de emproes MALA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELINIRE 29600437722 
Este'dcannegto pode ser verificado emhpgn.)Jba.gov.b!/AUTENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,Ospx 
Crtancele 986961365907275 
Esta Saio foi outerttloada dkiltaImente e assinada ern 27/09(2019 
por Tlene Regula M G de Araújo - Secrettla•Gerel 



ATO DE ALTERAÇÃO N°6 DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
CNP/ n° 13.909.682/0001-00 	 U U11028 

EDNALDO SERGIO MATA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/12/1966, 
DESQUITADO, EMPRESÁRIO, CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
0404674577, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAI, BA, CEP 45280000, 
BRASIL. 	 . 

Titular da empresa de nome MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS E1RELI, registrada nesta Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob WIRE n° 29600437722, com sede Rua Manoel Pires, 35, A, Centro 
Igual, BA, CEP 45280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
13.909.682/0001-00, delibera e ajusta apresente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece em IGUAL - BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidos em atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

EDNALDO SERGIO- MAIA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/12/1966, 
DESQUITADO, EMPRESARIO, -CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
0404674577, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) _ RUA DR ALMIR FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAL, BA, CEP 45280000, 
BRASIL. - 
Titular da empresa de nome MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIFtELL registrada nesta Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600437722, com sede Rua Manoel Pires, 35, A, Centro 
Igual, BA, CEP 45280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurielica/MF sob o n° 
13.909.682/0001-00, delibera e ajusta .a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

1 
Reg: 81000000797210_ Página I 

Certifico o Registro sob o n°97993966 em 01/09/2020 
Protocolo 203752260 de 13/08/2020 
Nome da empresa MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NIRE 29600437722 
Este documento pode ser verificado em hriallreginjucebOa.govOr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAaaspx 
Chancela 130796446550652 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

JUCEB 



ATO DE ALTERAÇÃO N° 6 DA MATA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ n° 13.909.682/0001-00 	 000029 

Cláusula Primeira — A empresa gira sob o nome empresarial MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EIRELI. 

Cláusula Segunda — 
IGUAL — BA. 

A empresa tem sede na RUA MANOEL PIRES, 35 A, CENTRO, CEP 45.280-000, 

Cláusula Terceira — O objeto da empresa é: 

4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA bE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO 
DE FÓRMULAS,. 

4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 

4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 

4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, 

4684299 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES PARA RAIO X PARA USO MÉDICO, 
ODONTOLÓGICO; 

4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 

4645103 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 

4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 

4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL; 

4771703- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS. 

Cláusula Quarta — O prazo de duração da empresa é indeterminado. 

Cláusula Quinta — O capital é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente subscritos e 
integralizados em moeda corrente nacional, pelo titular. 

Cláusula Sexta — O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das 
demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula Sétima— Declara o titular desta EIRELL para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo 
não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica. 

Cláusula Oitava — A empresa será administrada pelo seu titular, EDNALDO SERGIO MAIA DA 
SILVA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial 
desta EERELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 
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Certifico o Registro sob o n°97993966 em 01/09/2020 
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por Tiana Regila M G de Arai - Secretária-Geral 



IGUAI, 6 de agosto de 2020. 

EDNALDO SERGI • MAIA DA SILVA 

-ATO DE ALTERAÇÃO N°6 DA 'MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 000030 
. 	 CNPJ n° 13.909.682/0001-00 

Clausula Nona — O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por sc encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
(Art. 1.011, § 10 do CC). 

Req: 81000000797210 	 Página 3 

Codifico o Registro sob o ri° 97993966 em 01/09/2020 
Protocolo 203752260 de 13/08/2020 
Nome da empresa MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NIRE 29600437722 
Este documento pode ser verificado em http://reginlucebOapotbr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOsspx  
Chancela 130796446550652 
Esta cópia foi autenUcada digitalmente e assinada em 02/09/2020 
por Tisna Repila M G de Araújo. Secretária-Gerai 

JUCEB 



   

1 II 

    

II 

  

         

          

20375 260 JUCEB• 
Caeglistorears. 

000031 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA MA1A PRODUTOS FARMACEUTICOS El FtELI 

PROTOCOLO 	- 203752260- 13/08/2020 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

MATRIZ 

NIFtE 29600437722 
CNPJ 13.909.682/0001-00 	 . 
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97993966 DE 01/09/2020 DATA AUTFOCD540149/2020 

--- 

••••• 

e0f2— ."4  • • 6' de. 

TIANA REGIA M G DE ARAÚJO 

. 	Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 02/09/2020 
Certifico o Registro sob o n°97993966 em 01839/2020 

ta" 	
Protocolo 203752260 de 13/08/2020 
Nome da empresa MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NIRE 29600437722 

ILICEB 	Este documento pode ser verificado em httpifireginjuceb.ba.govOr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asPx  
Chancela 130796446550652 
Esta cópia foleutenticade digitalmente e assinada em 02/09/2020 
por Tiana Reglla M G de Arapic - Secretária-Geral 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federai do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

000033 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ:13.999.682/0001-00 

• 

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. cdristam débitos adminiitrados-peía 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 	constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
'em Dh7ida Ativa da União (DAU) àbh exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em 
processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de Certificação da regularidade fiscal. 

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. 

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

_ 
Certidão emitida gratuitamente tom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:57:24 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/01/2021. 

Código de controle da certidão: - 9793.29BB.5908.0C4A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE1GUAi 
oEpAirbumno wraviMuc 
Prak 1~7061. NOVAES . 8 CENTRO 
GuAl• BA CW1452130430 
FC1019): (73)3271-21010110 C70.1/110:131156.3034X0141 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
N° 000400/2020 

Nome/Razão Social: MAU% PRODUTOS FARMACEUTICOS ElFtELI 

Nome Fantasia: 	FARMÁCIA MAIA 

Inscrição Municipal: 001046 	- 	- CPF/CNPJ: 13.909.682/0001-00 

Endereço: 	RUA MANOEL PIRES, 35 - A FARMÁCIA MAM CENTRC 
IGUM - BA - CEP: 45280-000 

. L 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÁO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIP10. 

Observação: 	 • 
fl.-Men nen nenrannirenrinelrnlin • •••• *unem iro nen • •• men ire• irerneene irra 	net no te.... no ice Hen *te 	 

ir* * *wenn», ft IS 21~ ir: te a ta* é torture* • *Mo I tatt rantlini IN • frentra-M • ~ta* irrnirnirnorirernirrnne Tref irirran *MC *Mi tent nt.  ~PM* lb 

mtinnik te ~I* kir...é1~r~ ~yen nir er men asem te ma *ninem em ein ~atm irem nrenfrent ~e • mire emir e.** entra me 

*4~ 	 •-•-•-irmemenentorrn 	  nnerter• 	~rant, nrtlentilninerf~-frOt• 

•••••••********** en•••••••—••• Men *Miro emanta wenn* *Mil • ré ••••••••1~ 	~nen tienfrenererment ••• ene• ene Irtrairs• • 

Esta Certidão foi emitida em  09/10/202G 	com base no Código Tributário Nacional, lei ri' 5.172/56. 
_ 

Certidão válida até: 08112/2020 

Código de controle da certidão: 1310-0014000 

tt•le
di; ‘: 	et 4  

> 

  

11111,111111111 

   

   

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo. 
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Imprimir 

CALXA 
CAMA C 	A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	 13.999632/00010o 
Razão Social: 	ANDER:50N MASCARENriAs zum me 
Endereço: 	 RUA /4~ PIRES 35 A / CENTRO / :CUM / BA / 45280-000 

A Caixa Económica Federal, no uso da atnbulçáo 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 Servko - FGTS. 

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

Validade:07/10/2020 a 05/11/2020 

Certificação Número: 2020100704465992631324 

Informação obtida em 16/10/2020 16:03:05 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no sito da Caixa: 
wrinv.ceixe.gov.br  
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PODER JUDTCTARTO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

000036 

CNPJ: 13.909.682/0001-00 
Certidão n°: 21623215/2020 
Expedição: 04/09/2020, às 10:36:12 
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da cata 
de sua expedição. 

Certifica-se que.o CNPJ sob o n°  13.909.682/0001-00, NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base.no  art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado- pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução AdMinistrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do.  Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, 
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no-  portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMACK0 IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes Perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

- 
acordos judiciais trab-alhistas, 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. 

dzs r sugesteen: end.zetsr.jus.er  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 29/10/2020 09:48 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°  20203126172 

RAZÁO SOCIAL 

MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS MEM 

INSCFUÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

012876.673 
	

13.909.682/0001-00 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 29/10/2020. conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://w~.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
• Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA 
ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO Ne 096/2020 

DISPENSA DE UCITAÇÃO Ne 060/2020 
PROC. ADM. N2  066/2020 

• 090038 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO SANTA CRUZ DA 
VITÓRIA, BA E A EMPRESA MATA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS OREI. 

O Município de SANTA CRUZ DA VITÓRIA — BA, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNN sob 
o n 14.147.91.2/0001-03, com sede na Praça Josafá Oliveira Carvalho, n2 01 - Centro, Santa Cruz da Vitória - 
BA, neste ato -representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos André de Brito Coelho, brasileiro, casado, 
portador da cédula de identidade n* 6.733.571-39 SSP/8A, Inscrito no CPF soba n2 751.561.48549, residente e 
dèmkIllado na cidade de Santa Cruz da Vitória, Estado da Bailia, de agora em diante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, celebra o presente Contrato com a empresa MAIA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob W 13.909.682/0001-00, Inst. Estadual n2  012.876.673 com 

• endereço na Rua Manoel Pires 35 Centro Igual BA, representado pelo Sr. Ednaldo Sergio Mala da Silva, 

fl 	
— portador da Cédula Identidade RG nQ 04.046.745-77 55P/BA, inscrito nq CPF sob o n2 259.632.015-00, 

residente e domiciliado na cidade de igual BA, a Seguir denominado simplesmente CONTRATADA, firmam 
-neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem: 

COLAUSSULA PRIMEIRA—OBJETO 

AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBUCA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO 
DE 2020 E O DECRETO MUNICIPAL NI 028/2020. 

PARÁGRAFO ÚNICO — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato obedece aos termos da justificativa no Processo Administrativo ne 066/2020 e Dispensa 
de licitação n°060/2020, baseado no Inciso II, Art. 24 da Lei n2  8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DO PRAZO CONTRATUAL 

A vigência do presente contrato será contada a partir da data de su'a assinatura em 12 de agosto de 2020 até 
31 de dezembro de 2020. 

CLAUSULA TERCEIRA- DOS PREÇOS CONTRATUAIS E DO REAJUSTAMENTO. 

O Preço Totalcios produtos será de - R$ 55.000,00 (Cinquenta Cinco Mil Reais), em parcelas de acordo com a 
apresentação da Nota Fiscal. 

Parágrafo Primeiro — O pagamento devido ao contratado Será efetuado até o décimo dia útil ao da 
consumação. da entrega da Nota Fiscal/Fatura e a Regularidade Fiscal (Certidões) pelos serviços prestados, 
através de crédito em conta no Banco Bradesco, agência: 3518 C/C: 7999-5, após ter sido devidamente 
atestada a execução dos serviços, de acordo com as especificações ajustadas. 

• • Parágrafo Segundo — Havendo erro na Nota Fiscal das condições deste contrato, no todo ou em parte, a 
tramitação da Nota Fiscal será suspensa até que o contratado tome as providências necessárias à sua correção. 
Nesta hipótese, será considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a 
regularização da situação. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da entrega dos produtos decorrentes deste 
Contrato correrão à conta da dotação: 

PRAÇA JOSAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA CRUZ DA VITÓRIA-BA 
CEP: 45.725-000-TELEFONE: (73) 3627-2142-CNPI: 14.147.912/0001-03 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA 
ESTADO DA BAHIA 

Órgão: 02060— Secretaria de Saúde FMS 
Unidade Orçamentária: 020601— Fundo Municipal de Saúde 
Centro de Custo: 600- Enfrentamento da Emergência (COVID-19) 
Projeto/Atividade: 2030- Atendimento dos Serviços de Atenção Básica em Saúde 
Projeto/Atividade: 2031— Atenção dós Serviços de Gestão Ambulatorlat e Hospitalar 
Projeto/Atividade: 2033— Atenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 
Elemento de Despesa: 3390.30.00,00 — Material de Consumo 
Fonte Recurso:0114 — Recurso Extraordinário COVID- 19 

000039 

• CLÁUSULA QUINTA— DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

. 5.1 - São obrigações do CONTRATADO: 

5.1.1-O CONTRATADO deverá entregar os produtos de acordo a necessidade da Contratante. 
- 

5.1.2 —O CONTRATADO assumirá a responsabilidade total pela entrega dos produtos, objeto deste Contrato. 

5.1.3 — O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 

5.1.4 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a sofrer em seu 
contrato social; 

5.2 — DA CONTRATANTE: 

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas Cláusulas Terceira e Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do 
• presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 

5.2.2 --1.4scalizar e conferir a entrega dos produtos. 

- Poderá a fiscalização ordenar à suspensão total ou parcial a entrega dos produtos, caso não sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que 
possam se aplicar a CONTRATADA.. 

5.2.4. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas, ou que venham 
desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato; 

5 
:3.2.5. Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada Informação que vise esclarecer a entrega dos produtos. 

. • 
CLÁUSULA SEXTA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

06.1 A fiscalização da execução dos serviços caberá diretamente à Prefeitura Municipal, através de servidor 
formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.9 8.666/93, a quem compete verificar se o Contratado está 
executando a entrega dos produtos, conforme está especificada no contrato. 

06.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a entrega dos produtos, Inclusive rejeitando os 
produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, obrigando-se, desde Já, o contratado, assegurar e facilitar 
o acesso da fiscalização a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

05.3- Fica designado o servidor municipal o Sr. Cristiano Teixeira Nascimento, para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados pela Administração Pública, conforme Decreto Municipal n9 009/2017 e da 
Portaria ne 012/2017. 

ClÁUSLIVi.SÉTINIA— DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

PRAÇA JOSAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA *CRUZ DA VITÓRIA-BA 
CEP: 45.725-000- TELEFONE: (73) 3627-2142-CNPJ: 14.147.912/0001-03 



Santa Cruz da Vitória (BA), 12 de agosto de 202 
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' TESTEMUNHAS: 
• 1. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITORIA 
ESTADO DA BAHIA 	 000040 

• • 
7:1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de Interpelação judicial _ 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO: 

- 
.12  - A lentidão do seucumprImento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos 
Produtos, nos prazos e condições estipulados; 

7.3 - O atraso Injustificado da entrega dos produtos; 
. 	• -. 	• 

7.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem Justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

, 	.7.5 -A subcontratação total caíparcial do objeto deste contrato, a aisociação do CONTRATADO com outrem, a 
• cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização 

• por escrito da CONTRATANTE; 

7.6 - O desatendimento pelo CONTRATADO das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, 
bem como dos seus superiores; 

• 	-.1.7r A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO, que prejudique a 
execução do contrato; . 

. „ 

CLAUSULA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

' 	A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo 
. 	seu pessoal, eximindo a Contratante de quaisquer reclamações e Indenizações. 
• - 

Parágrafo Primeiro - Será de Inteira responsabilidade da Contratada todos os danos materiais e morais 
causados aos seus empregados ou a terceiros, os seguros necessários à execução dos serviços. 

Parágrafo Segundo - Os contratantes elegerii o Foro da Comarca de Santa Cruz da Vitória (FIA), para dirimirei 
as questões e/ou controvérsias, coni a renúncia expressa a qualquer outro, • por mais privIlegladb que seja, 
mesmo em especial ou de eleição. 

E por estarem, concordantes, Contratante e Contratada, com os ter s, condições e cláusulas contratuais, 
, firmar; o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de ig rteor, na presença de testemunhas 

constituídas, que também assinam para os seus devidos e legais efeito 

PRAÇA JOSAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA CRUZ DA VITÓRIA-BA 
CEP: 45.725-000- TELEFONE: (73) 3627-2142-CNPJ: 14.147.912/0001-03 
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~RIÇA° ESTADUAL 
012876673 

DOCOUÇA0 FSTAUUAL co suem DEM. CRIVE CRT 
13.909.682/0001-00 

OUVE DL ACUSO 

2920 0813 9096 8200 0100 5600 10(92 MOO 5613 1700 2095 

DESTINATÁRIO/R"  E:MUERTE 
804!flZA01001A1 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA VITORIA 
1 CIOT/C71 

108.931.049/0001-70 
DATA DA DOURO 
06/08/2020 

COMEÇO 
AV. GETULIO VARGAS 247 - , 

BATRACl/DISTIUTO 	 1 co 
CENTRO 	 145725-000 

DATA DL LNITADATLAIDA 
06/08/2020 

ADMOPIO 
Santa Cita da Vitoria 	 ._ 

CONTA AR la 
BA 

1  INSCRIÇÃO ESTADUAL RA IIO 	DE LLTLADATSAIDA  
1 0:3 5 

FATURA 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CALC1)10 DO 10E15 	

0,00 

I VALOS DO 10,0 

0,00 11 
I a.ss or charto co ;ais Si 

0,00 
I VALOR DO 	104S Si 

0,00 

VALOR TOTAL DEIS PRODUTOS 

4.746,00 
VALOS DO MOS 	

0,00 
I VALOR DO SUTURO 

0,00 

I OCSCOVTO 

0,00 
ourara utsrurrs ACESSÓRIAS 

0,00 

I VALOR DO 05

0,00  
VALOR TOTAL DA TC/TA 

4.746,00 
TRANSPORTADORNOLUMLS TRANSPORTADOS 
RAZÃO soam. 

, . , ..— 
1 DOTE POR CONTA 
4-Destinatário Pn5prio 

I COLIGO m/yr 	I PLACA  DO VETEM]) LIT 0.11/CPT 

ENDEREÇO 	- I ~no ur INSCRIÇÃO LSTACVAL 

QUANTIDADE 	 - 139te5 MARCA I INIACEILAÇA0 I PISO BRUTO PESO LIQUIDO 

DADOS DO PRODUTO/SERVI O 

COMO, P04511 CST CTOP UNTO OTO VIA. that VIS TOTAL 13C 1045 RUI. 1041 vta. 01 ALIO 
rebis 

ALIO 
mi 

DISCRIÇÃO 00 PRODUTOTS ri 'OCO 

00411 -  ALCCOL EM GEL 70% 1000ML 22072019 

1 _!s
s
s
s

i  

5102 Li 646020 110000 1.152.00 
00409 TOUCA DESCARTAWL C/100 UN1D 63069900 5102 CX 100060 15.0000 15000 
00403 PROPE DESCARTA0EL-0-100UNID 39211000 5102 CX 10.030D 40.01360 40000 
000320 MASCARA PFF2 34.95 C/CLIPE NASAL 90200010 5102 UM 263.0000 3.0300 2.144% 
00412 PAP•  EL TOALHA C/1000 FOLHAS 41189090 5102 PCT 50.0000 130000 900.60 

erscRICA014100CIPAL I VALOR TOTAL DOS WAVEÇOS 

. 
I VALOR DO 15542'4

001046.  
RASE DE CALCULO DO MON 

DADOS ADICIONAIS 

roau4A(013 comst.99cuerars 	 RraERVADO AO VISCO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIFtAGUÁ — BANIA 
CNPJ: 13.752.191/0001-90 a—. 
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CONTRATO N° 086/2020 
Ao Pregão Presencial N° 034/2020.  000042 

O MUNICIPIO DE POTIRA.  GUÁ-BA com endereço no Priça Rita Maria Alves, n°01, Centro, nesta cidade, inscrito 
no CNP.; sob n° 13.752.19110001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. Jorge Porto Cheles, dorav,ante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa MALA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ sob 19° 13.909.682/0001-00, situada à Rua Manoel Pires, n4  35-A, Bairro Centro, Igual/BA, CEP 
45.280-000, representada neste ato pelo Sr. Edruddo Sérgio Meia Da Silva, brasileiro, desquitado, empresário, portador 
da Carteira de Identidade RG. n° 04046745-77 SSP/BA e CPF: n°259432.015-00, residente e domiciliado à Rua Dr. 
Almir Ferreira, 16, Centro, Igual/BA., doravante.  denominada CONTRATADA, resolvem de mimam acordo e 
observando as normas das Leis Federais es  10.520/02, 8.666/93 e Decreto Municipal de Regulamentação do alo firmar 
o presente instrumento de contrato que será regido pelas cláusulas Seguintes: 

CLÁUSUrA PRIMEIRA - murro • • - 
O objeto deste contrato é aquele estipulado no Edital do Pregão Presencial h° 034/2020, ou seja, a contratação de 
empresa do ramo para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo destinados às ações de enfrentamentri ao 
COVID-19 na forma do Edital, conforme planilha abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO • UND QT • V. UNT V.TOTAL 

I Unidade 500 RS 	5,20 RS 	2.600,00 

2 

Avental Piora&

.  Máscara Tripla Fadai, embalagemc/50 Unidade 50 RS 87,00 RS 	4.350,00 

3 	•••• Máscara N-95 C/Clipe Nasal 	. • 	. Unidade 206 RS 	8,00 • RS 	1.600,00 

4 Sabonete liquido 1000m1 Unidade 20 RS 25,00 RS 	500,00 

3 •BipocIorito de Sódio 1 litro 	, Unidade 100 RS 	3,00 RS 	300,00 

6 Papel Toalha C/1000 Folhas Unidade 40 RS 18,00 RS 	720,00 

7 Álcool em Oel 70% c/500gin 	 ' Unidade 500 RS 18,00 RS 	9.000,00..  
8 Teste Rápido Covid 19 1GG/IGM Unidade 1.000 RS 80,00 RS 	80.000 00 

TOTAL RS 	99.070,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
2.1 O fornecedor está sujeito á fiscalização de todos os produtos no ato da entrega e posteriormente, reservando-se 
Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de nao receber o produto, caso os meamos não se encontrem em 
condições satisfatórias, ou no caso de os produtos neto serem de primeira qualidade. 
22 Case oiprodutos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade 
inferiores ao estabelecido, a empresa deverá substitui-los ou complementá-las ern 24 horas. 
2.3. As entregas podento eventualmente ser suspenstis ou alteradas, a critéiio da Prefeitura. 

• 2.4 Para todos os produtos, corisiderar que o peso, a unidade e a qualidade sio pré-requisitos pano recebimentri: 
2-5 O transporte e a descargi dos produtos nos locais designados corredio por conta exclusiva das empresas 
vencedoras, seer qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 
2.6 Se algum Produto apresentar irregularidade, a Prefeitura enviará a um laboratório de sua escolha, uma amostra para 
elaboração de laudos bromatológicos conclusivos, pára verificação da Mandar:1e e obtenção de comprovação de que os 
produtos se identificam com aqueles apresentados em sua proposta. sendo que, neste caso, as despesas cotrenlo por 
conta da empresa contratada.. A Prefeitura o fiará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do 

: produto, fornecido diferente daquelas especificadas por °casino da assinatura do contrato, cujos características 
contrariem as definidas neste Termo, produtosestes estragados, alterados e / ou adulterados: 
2.7 O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 
a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação com as especificações constantes neste Termo. 
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade e conseqllente aceitação pelo Setor 
Competente. 
2-8 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo estritamente de acordo. • 
com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado 
no seu recebimento não estar cru conformidade com as referidas especificações. 
2.10. O local designado para a entrega dos produtos, objeto da.  presente licitação, será na sede municipal segundo 
estabelecido no Edital.. 

  

praça euta-Marla Alves, n 01- Centro - CEP 45.190-000-telefone - 73-3285-2170 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ - BAHIA 
• . CNPJ: 13.752.191/0001-90 . 

• POliiiiibá 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS PREÇOS E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO 
3.1. O valor da aquisição dos referidos produtos landa-se a RS 99.070,00 (Noventa e Nove Mil e Setenta Reais), valor 
total,: cujo pagamento será efetuado proporcionalmente ao fornecimento dos produtos, conforme Edital do Prega° 
Presencial n°034/2020. 
3.2. Os pagamentos devidos â Contratada seio efetuados parcialmente, atraias de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente n°. 79991, agência 3.518do Banco Bradesco, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execuçâo contratual, desde que nao haja pendência a ser 

C 

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte elemento orçamentário: 
• -5 

06006—FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE 	• 
2022 —Desenvolvimento das Ações das Unidades de Saúde 
2023— Desenvolvimento das Ações da Setretaria de Saúde 
2024 —.Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica de Saúde . 
2025 —Desenvolvimento das Ações Mnbulatoriais e Hospitalares 
2026— Desenvolvimento das Ações de Assisténcia Fannactutica Básica 
2027 —Desenvolvimento das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 
2028— Desemiblvimento das Ações de Vigilância e Promoção da Saúde 
3390.30,00.00 — Material de Consumo 
Fordes: 0102.002 e 0114.014 

a, 	• 
'CLÁUSULA QUINTA — DA DURAÇÃO DO CONTRATO • • 
A vigência, deste Manto dar-se-á a partir da dati de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser 
prorrogado desde que observadas as disposições do MI. 51 da Lei 8.666/93. 

/CLÁUSULA SEXTA — DA LEdisaçÂo 
O Presente cantrato é regida, integralmente, pelas Leis Federais n°4  10.520/02 e 8.666/93, no que for pertinente, além do 
Decreto Municipal n°24,7013 e das diretrizes editallcias, aplicando, assim, a este contrato, independente de danscriçâo, 
todo a conteúdo do Edital deste Pregão Presencial n°034/2020. 

• 
CLÁUSULA SÉTIMA DA HABILITAÇÃO é QUALIFICAÇÃO - 

• 

Durante o período que vigorar o presente -contrato a CONTRATADA/ FORNECEDORA manterá as condições de 
habilitando é mialificaflo exigidas na Legislação em vigor, 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1. Q Descaniprimento, parcial ou tataU de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará a .Contratada às 
sanções previstas nirial Federal n°1666/93, garantida a prévia e-ampla defesa em processo administrativo. 

. § 1°4A inexecução parcial du total do presente contrato sujeitará à suspensão ou à imposição da declaraçâo de 
inidoneidade para licitar e cbatralar com o Munigpia de Potiraguá, Estado da Bebia e multa, de acordo com a gravidade 
da infração. 
§ 2..A multa será graduada de acordo com e gravidade da infração, nos limites máximos: 	• 
I — 0,3% Oras décimos por centó) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto; 
11— 0,7% (Sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subsequente 00 trigésimo. 
• § 3° O valor das multas será deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativa aos 
tnesnlos contratas, eventualmente existentes. 	• 	 • 
§ 4°  As multas previstas nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento nâo eximirá o contratado da • 
responsabilidade de perdas e danos decorrente; das inflações cometidas. 	• 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO 
Poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE a qualquer tempo, na hipótese do tifo cumprimento pela CONTRATADA 
de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA —DO.FORO 
As panes tiCgC711 o Foro da Comarca de Potiraguá, como único para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, 
desde logo enunciando qualduer outro, poç mais privilegiado que seja. 

Praça Rita Marialdves, ne 01 -Centro — CEP 45.790-000—Telefone— 73-3285-2170 , 	4 

regularizada pelo contratado 	• 

CLÁUSULA QUARTA — DAS DESPESAS • 

000043  



PREF% 
Jorge Porto Cheles - Prefeito 
Contratante 

NICIPAL DE POTIRAGUA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIFtAGUÁ - BAHIA 
CNPJ: 13.752.191/0001-90 too„„ 

PORMIMiJA 

E por acharem de comum e perfeito *acordo, firmam o presente contrato na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas, em ires vias de igual forma e teor. 

"GABINETE DO PREFEITO DE POTIRAGUA - BANIA om OJ de Agosto ot 2020. 

. TESTI:MINHAS 

1. 
RG: 

61AIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ: 13.909.682/0001-00 
Contratada 

• 2. 	 
RG: 

1 

••• 

'Praçaillta Maria Alves, na 01 - Centro —.CEP 45.790-000 — Telefone — 73-3285-2170 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 'DUM 
ESTADO DA BAHIA 

Pça Manoel Novaes, n°08, Centro — Igual/BA — fone (73) 3271-2101 
CNPJ.: 13.858.303.0001-91 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

I 

Atestamos para os devidos fins de direito que a EMPRESA MAIA PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS EIRELI, Inscrita no CNP] sob nc? 13.909:682/0001-00, Inscrição Estadual no 

012.876.673, situado à Rua Manoel Pires, n. 35, Centro, Igbai/BA, CEP 45.280-000, forneceu 

Mediárnentos para a Farmáda Básica e EPI 'S (Equipamentos de Proteção Individual), para o 

Munldpio de Iguaí/13A. 

Outrossim, declaramos que os medicamentos e equipamentos fornecidos pela Empresa em 

questão atende plenamente aos objetivos deste Munidplo, seja pela qualidade do atendimento; 

seja pela qualidade dos materiais, atendendo toda? as' exigêndas, não sendo de nosso 

conhecimento, até a pnasente data, qualquer fato que desabone a idoneidade técnica e comercial 

da mesma. 

Iguai/I3A, em 12 de maio de 2020. 

RONALD MOITINHO bos SANTOS 
PREFEITO 

•mt 
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INSCREA0 LSTA:JUAL 
012876673 

1,0“.-RIÇÃO Efluem. ao SUUSI CNP» Cif 
13.909.682/0001-00 

1 

MAIA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI 

RUA MANOEL PIRES, 35 - A - CENTRO, Igual, BA - CEP: 
452800001  Rcrise/Fax: 7332713007 

Rb O REMOS DL- MALA PRODUTOS PAR/AM:FUT 	RILI OS PROOIMJS.SIRVKOS COYSI A NI ti DA NOTA FISCAL IPCJICADA ALI Lnu0 sr. 

N°000000057 

SÉRIE. I opaof 6 ,1 DATA 0, RE Cf IINCENTO utrinticnexo,  A%SI.AItRA no rt rc ror oca 

me-fluxosoem. 	 I 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA VITORIA 

hl." 
108.931.049/0001-70 

an ri., im EMISSÃO 
12/08/2020 

EM/MUÇU 
AV. GETULIO VARGAS, 247- 

PAIRROUISIR110 	 1 ox 
45725-000 •CENTRO 

DA1A DL E STRADA/SAWA 
12/08/2020 

mimam 
Santa Cruz da Vitoria 

a  11"1"X 
I 
I L1 

BA 
I ~Au Ts int/Lu 
I 

IK/RA DE LSTRA DA 	)A 
15:55 

FATURA 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
um, 03 CAiXv. O o() Inas 

0,00 
I VALOR DO tais 

0,00 
I axst DECAin ..n zio pms SI 

0,00 
I VALOR IX) ICMS ST 

0,00 
VALOR ItriAl 005 p 

55.000,00
p50011 Os 

V 	OS :.%) 	}TF 
0,00 

VALOR CV 	O 
0,00 

DESCONTO 
0,00 

OUTRAS ULSPtSAS AleSSORIAS 
0,00 

I VALOR IR) (PI 
0,00 

VAI OR TOTAL DA 'CM
55.000,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR COMIA 
-Desiinadrio Próprio 

COUICA AMI I PLACA DO VEIC I.L1) Ui CS T.I.CPE 

I

EST/ERIÇO 	 MlNICIPK) 1  el InCKKAO i-SIA IX/AL 

QUAN11DADE 	. 	...ri LSPECIL I MARCA I SI-MLRACAO I PESO RAMO USO LIOUI30 

DADOS DO PRODUTO/SERVI O 

C0:1100 DESCRIÇA0 00 PRODUTO.SERVIÇO NO.l.)1.1 CS1 CIO? ((1.10 P10 VIR I'MT VLA TOTAL !1C 10.15 VIS Ill.“ IPI 

1 

I A:10 
Ir' 

000319 TESTE PAPA CT)1.112,19 39021590 0102 5102 PC I  "'" 0 55.90C(/ 55 000,00 

CÁLCULO DO 155054  
1•SCRIÇÃO Nt1,110.PAL VALOR TOTAL Dos SERVIÇOS UASI IIE CALCULO DO ISSO,: VALOR DO ISSO'. 
001046 

I 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEP•IINTARLS 	 RES,RVADO AO EISM 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 
	000047 

ESTADO DA BAHIA 

 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 130/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM 
UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A 
PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS 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 torna 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta lei. 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO, finalmente, que a empresa em epígrafe preenche as condições e requisitos 
para atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não 
ser viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, 
com fundamento no art. 40, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
para recomendar a contratação da empresa MAIA PRODUTOR FARMACÊUTICOS 
EIRELI, CNPJ: 13.909.682/0001-00, cujo Contrato deverá ser celebrado com 
observância das regras subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 
8.666/93. 

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

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3216-2186 
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Publique-se e Registre-se. 

Una/Ba • 05 de NOVEMBRO de 2020. 

RO 	IGO 	 RDA . 
Presiden da Comissão 

CAIO CÉZA 	• 	 NTOS 
Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bailia. CEP 45.690-000. 
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DECRETO N" 20.048 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 
000049 

Declara Estado de Calamidade Pública em todo o 
território baiano, afetado por Doença Infecciosa 
Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 
Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 
prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem 

os incisos V e XII do art. 105 da Constituição Estadual, e com fundamento no inciso VII do art. 79  

da Lei Federal n9  12.608, de 10 de abril de 2012, 

considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 

como pandemia do Novo Coronavirus; 

considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença, 

DECRETA 

Art. 1 - Fica declarado Estado de Calamidade Pública em todo o território 

baiano, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Virai - 
COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n9  02, 

de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento ao novo coronavirus, 

causador da COVID-19. 

Art. 2- Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito 
das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao 

desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. 

Art. 39-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 07 de outubro de 2020. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro Vice-Presidente do Senado 
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do inciso XXVIII 
do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N°6,  DE 2020 000051 

   

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente 
da República encaminhada por meio da Mensagem n° 93, 
de 18 de março de 2020. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2° da Lei n° 13.898, de 11 
de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação 
do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n°93, de 18 de março de 2020. 

Art. 2° Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) deputados e 6 
(seis) senadores, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução 
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional 
relacionada ao coronavirus (Covid-19). 

§ 1° Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela Presidência da Comissão. 

§ 2° A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia, para avaliar a situação fiscal e a 
execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância 
internacional relacionada ao coronavirus (Covid-19). 

§ 3° Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do Ministro da Economia, para 
apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das 
medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavirus (Covid-
19), que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 20 de março de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2019 - Edição extra C 
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 000052 

LEI N° 13,979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Texto compilado 

Regulamento Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância Regulamento 	 internacional decorrente do coronavirus responsável 
pelo surto de 2019. 

(Vide ADI n°6341) 

(Vide ADI n° 6347) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019. 

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

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública 
de que trata esta Lei. 

§ 3° O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial 
de Saúde. 

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 
coronavirus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que 
não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante 
do Anexo ao Decreto n° 10.212 de 30 de  janeiro de 2020 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, 
as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: 	(RedaçaQ 
dada pela Lei n° 14,035 de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 
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b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

III-A - uso obrigatório de máscaras de proteção individual; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

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

000053 

ncluído pela Lei n° 14.019 de 2020) 
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(4r.ckiithrpelerMLdieltr-Provis,; 'a n° 926  de 2020) 

   

      

     

; 	• . 	• ; 	; • 	• 	• . 

   

        

          

AES-694-a) 

        

VI - restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: 	(Redação  dada 	Lei n° 
14.035 de 2020) 

a) entrada e saída do Pais; e 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035,  de 2020) 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de indenização Justa; e 

 

• • • 	•• ••• • 	IP • 	• 

 

• 

registre-na-Anvisardesde-quet 

  

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, 
medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa 
considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavirus, desde que: 	(Redação dada  pela Lei 
n° 14,006 de 2020) 

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à 
distribuição comercial em seus respectivos países: 	(Redação  dada 	Lei n° 14.006,  de 2020) 

1. Food and Drug Administration (FDA); 	(Incluído  pela Lei n°14.006,  de 2020) 

2. European Medicines Agency (EMA); 	(Incluído  pela Lei n° 14.006,  de 2020) 

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA); 	(Incluído  pela Lei n° 14.006 de 2020) 

4. National Medical Products Administration (NMPA); 	(Incluído  pela Lei n° 14,006 de 2020) 

bj-previstes-ern-ete- de-Minietérie-cla-Beifiele7 

b) (molda). 	(Redação  dada 	Lei n° 14.006 de 2020) 

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências cientificas 
e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 
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§ 2° Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família 
conforme regulamento; 	

000054 
II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme 
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto n° 10.212 de 30 de 
janeiro de 2020. 

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laborai privada o período de ausência 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento 
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput deste 
artigo; e 

II - (gado). 	(Redação dada  pela Lei n° 14.006 de 2020) 
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§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura 
disporá sobre as medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo, observado o disposto no inciso I do § 6°-B 
deste artigo. 	(Redação dada  pela Lei n° 14.035,  de 202Q) 

§ 6°-B. As medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo deverão ser precedidas de recomendação 
técnica e fundamentada: 	(Incluído  pela Lei n° 14.035. de 2020) 

I - da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à entrada e saída do País e à locomoção 
interestadual; ou 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

II - do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à locomoção intermunicipal. 	(Incluído 
pela Lei n° 14.035 de 2020) 

§ 6°-C. (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

§ 6°-D. (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

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

1-neele-M+Setérie-ele-Ereeelet 

I - pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste artigo; 
Lei n° 14.006. de 2020) 

(Redação dada  pela 
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4, 	II, V e VI du-tsvut-eleste ertge, 	(0,1_-_eleçãe ~e -peta c' 	.006 S2Q2Q) 	(Vidt. ADI £343) 

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos 
I, II, III-A, V e VI do caput deste artigo; 	(Redação dada  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo. 0000 r 5 

IV - pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput deste artigo. 	(Incluído  pela Lei n° 14.006 de 2020) 

§-72-AT-(VETAGG)7 (incluído  pela Lei n° 14.006 de 2020) 

§7°-A. A autorização de que trata o inciso VIII do caput deste artigo deverá ser concedida pela Anvisa em até 72 (setenta e 
duas) horas após a submissão do pedido à Agéncia, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública 
direta ou indireta para os produtos que especifica, sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação. 
Promulgação partes vetadas 

§ 7°-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importação ou distribuição tenha sido 
autorizada na forma do inciso VIII do caput deste artigo deverá informar ao paciente ou ao seu representante legal 
que o produto ainda não tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária 
estrangeira. 	(Incluído  pela Lei n° 14.006 de 2020) 

§ 7°-C Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento deverá ser resguardado quando 
adotadas as medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n° 11.340 de 7 de agosto de 2006 a crianças, a adolescentes, a 
pessoas idosas e a pessoas com deficiência vítimas de crimes tipificados na Lei n° 8.069 de 13 de  julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), na Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei n° 
13,146 de 6 de  julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e no Decreto-Lei n°2,848 de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal). 	(Incluido  pela Lei n° 14.022  de 2020) 

§ 8° Na ausência da adoção de medidas de que trata o inciso II do § 7° deste artigo, ou até sua 
superveniência, prevalecerão as determinações: 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

I - do Ministério da Saúde em relação aos incisos I, II, III, IV, V e VII do caput deste artigo; e 	(incluído  pela 
Lei n° 14.035 de 2020) 

II - do ato conjunto de que trata o § 6° em relação às medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo. 
(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

 

- • 	• 	 • • non- 

 

§ 9° A adoção das medidas previstas neste artigo deverá resguardar o abastecimento de produtos e o 
exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em decreto da 
respectiva autoridade federativa. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

• • • 
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§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, observado o disposto nos incisos I e II do § 
6°-B deste artigo, quando afetarem a execução de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive os 
regulados, concedidos ou autorizados, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que haja articulação 
prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador. 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 2020) 

I a não cra 	,UCTU nuca RJ Cl T Tu 
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§ 11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa afetara funcionamento de serviços públicos e 
de atividades essenciais, definidos conforme previsto no § 9° deste artigo, e as cargas de qualquer espécie que 
possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

Art. 3°-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação 
sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços 
públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em: 
(Incluído  pela Lei n°14±019 de 2020) 	(Vide ADPF 714) 	 0000(76 k) 

I - veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis; 
(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

II - ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados; 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

III - estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais 
fechados em que haja reunião de pessoas. (Incluído  pela Lei n° 14,019 de 202Q) Promulg~partes vetadas  
(Vide ADPF 714) 

§ 1° O descumprimento da obrigação prevista nocaputdeste artigo acarretará a imposição de multa definida e 
regulamentada pelo ente federado competente, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na 
gradação da penalidade: (Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 	Promulgação_partes vetadas  

I - ser o infrator reincidente; 	(Incluído  pela Lei n° 14.019,  de 2020) 

II - ter a infração ocorrido em ambiente fechado. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

§ 2° A definição e a regulamentação referidas no § 1° deste artigo serão efetuadas por decreto ou por ato 
administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da 
obrigação prevista nocapute pelo recolhimento da multa prevista no § 1° deste artigo 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 
de 2020) 	Promulgação partes vetadas 

§ 3° (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n°14.019 de 2020) 

§ 4° (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

§ 50  (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

§ 6° Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação prevista 
nocaputdeste artigo às populações vulneráveis economicamente. 	(Incluído  pela Lei n° 14,019 de 2020) 
Promulgação partes vetadas  

§ 7° A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do 
espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as 
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser 
obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade. (Incluído  pela Lei n° 
14,019 de 2020) 

§ 8° As máscaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesanais ou industriais. 	(Incluído  pela 
Lei n° 14.019 de 2020) 

Art. 3°-B. Os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia da Covid-19 são obrigados a fornecer 
gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação 
artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de segurança e 
saúde do trabalho. (Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) Promulgação_partes vetadas 	(Vide ADPF 715) 

§ 10 O descumprimento da obrigação prevista nocaputdeste artigo acarretará a imposição de multa definida e 
regulamentada pelos entes federados, observadas na gradação da penalidade: 	( nduido pela Lei n° 14.019 _dg 
2020) 

I - a reincidência do infrator; 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

II - a ocorrência da infração em ambiente fechado, hipótese que será considerada como circunstância 
agravante; 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

III - a capacidade económica do infrator. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 
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§ 2° O disposto no § 1° deste artigo será regulamentado por decreto ou por ato administrativo do respectivo 
Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista nocapute 
pelo recolhimento da multa prevista no § 1° deste artigo. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 	Promulgaçãp 
partes vetadas 

§ 3° (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 000057 
§ 4° (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14,019 de 202Q) 

§ 5° Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere este artigo deverão afixar cartazes informativos 
sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do 
estabelecimento, nos termos de regulamento. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

§ 6° (VETADO). 	(incluído  pela Lei n° 14 019 de 2020) 

'Art. 3°-C. As multas previstas no § 1° do art. 3°-A e no § 1° do art. 3°-B desta Lei somente serão aplicadas na 
ausência de normas estaduais ou municipais que estabeleçam multa com hipótese de incidência igual ou 
semelhante. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) Promulgação_partes vetadas  

'Art. 3°-D. Os valores recolhidos das multas previstas no § 1° do art. 3°-A e no § 1° do art. 3°-B desta Lei 
deverão ser utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de saúde. 	(incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 
Promulgação partes vetadas 

Parágrafo único. Os valores recolhidos deverão ser informados em portais de transparência ou, na falta destes, 
em outro meio de publicidade, para fins de prestação de contas.' 

Art. 3°-E. É garantido o atendimento preferencial em estabelecimentos de saúde aos profissionais de saúde e 
aos profissionais da segurança pública, integrantes dos órgãos previstos no art. 144 da Constituição Federal, 
diagnosticados com a Covid-19, respeitados os protocolos nacionais de atendimento médico. 	(Incluído  pela Lei n° 
14,019 de 2020) 

Art. 3°-F. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos 
estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas, observado o disposto no caput do art. 3°-B desta 
Lei. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 	(Vide ADPF 718) 

Art. 3°-G. As concessionárias e empresas de transporte público deverão atuar em colaboração com o poder 
público na fiscalização do cumprimento das normas de utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, 
podendo inclusive vedar, nos terminais e meios de transporte por elas operados, a entrada de passageiros em 
desacordo com as normas estabelecidas pelo respectivo poder concedente. 	(incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

Parágrafo único. O poder público concedente regulamentará o disposto neste artigo, inclusive em relação ao 
estabelecimento de multas pelo seu descumprimento. 	(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) 

Art, 3°-H. Os órgãos e entidades públicos, por si, por suas empresas, concessionárias ou permissionárias ou 
por qualquer outra forma de empreendimento, bem como o setor privado de bens e serviços, deverão adotar medidas 
de prevenção à proliferação de doenças, como a assepsia de locais de circulação de pessoas e do interior de veículos 
de toda natureza usados em serviço e a disponibilização aos usuários de produtos higienizantes e saneantes. 
(Incluído  pela Lei n° 14,019 de 2020) 

Parágrafo único. Incorrerá em multa, a ser definida e regulamentada pelo Poder Executivo do ente federado 
competente, o estabelecimento autorizado a funcionar durante a pandemia da Covid-19 que deixar de disponibilizar 
álcool em gel a 70% (setenta por cento) em locais próximos a suas entradas, elevadores e escadas rolantes. 
(Incluído  pela Lei n° 14.019 de 2020) Promulgadosartes vetadas 

Art. 3°-I. (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14,019 de 2020) 

Art. 3°-J Durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019, o 
poder público e os empregadores ou contratantes adotarão, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida 
de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. 
( nc uído pela Lei n° 14,023 de 2020) 

§ 1° Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de 
doenças e à manutenção da ordem pública: 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

www.planatto.gov  briccp41_03Lato2019-2022/2020/1ein13979.htm 	 6/14 



05/11/2020 	 L13979 

I - médicos; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

000058 

III - fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de 
habilitação e reabilitação; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023.  de 2020) 

IV - psicólogos; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

V - assistentes sociais; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023  de 420) 

VI - policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários e ferroviários e membros das Forças Armadas; 
(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

VII - agentes socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agentes de segurança privada; 	(Incluído 
pela Lei n° 14.023 de 2020) 

VIII - brigadistas e bombeiros civis e militares; 	(Incluído  pela Lei n° 14,023 de 2020) 

IX - vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 
420) 

X - assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidades de saúde; 	(Incluído  pela 
Lei n° 14.023  de 2020) 

XI - agentes de fiscalização; 	(Incluído  pela Lei n° 14,023 de 2020) 

XII - agentes comunitários de saúde; 	(incluído  pela Lei n°14.023 de 202Q) 

XIII - agentes de combate às endemias; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XIV - técnicos e auxiliares de enfermagem; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XV - técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia e operadores de aparelhos de tomografia computadorizada 
e de ressonância nuclear magnética; 	(Incluído  pela Lei n° 14,023 de 2020) 

XVI - maqueiros, maqueiros de ambulância e padioleiros; 	(incluído  pela Lei n° 14,023 de 2020) 

XVII - cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças 
raras; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 202Q) 

XVIII - biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas. 	(Incluido  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XIX - médicos-veterinários; 	(incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XX - coveiros, atendentes funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários e demais trabalhadores de 
serviços funerários e de autópsias; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XXI - profissionais de limpeza; 	(incluído  pela Lei n° 14.023  de 202Q) 

XXII - profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e bebidas, incluídos os insumos; 
(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XXIII - farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XXIV - cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal; 	(Incluído  pela Lei n° 
14.023 de 2020) 

XXV - aeronautas, aeroviários e controladores de voo; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 202Q) 

XXVI - motoristas de ambulância; 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 
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XXVII - guardas municipais; 	(Incluído  pela Lei n° 14.923 de 2020) 	

000059 
XXVIII - profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (Creas); 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XXIX - servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas; 	(Incluído 
pela Lei n° 14.023 de 2020) 

XXX - outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o 
período de isolamento social ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de 
contaminação pelo novo coronavirus. 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 

§ 2° O poder público e os empregadores ou contratantes fornecerão, gratuitamente, os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) recomendados pela Anvisa aos profissionais relacionados no § 10 deste artigo que 
estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavirus, 
considerados os protocolos indicados para cada situação. 	(Incluído  pela Lei n° 14,023 de 2020) 

§ 3° Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em 
contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavirus terão prioridade para fazer testes de 
diagnóstico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua 
aptidão para retomar ao trabalho. 	(Incluído  pela Lei n° 14.023 de 2020) 
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Art. 40  É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 
Lei. 	(Redação dada 	Lei n° 14,035 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 coronavirus. 
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§ 2° Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei serão disponibilizadas, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no 
que couber, os requisitos previstos no §  3° do art 8° da Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 com o nome do 
contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de aquisição ou contratação, além das seguintes informações: 	(Redação dada  pela Lei n° 
14.035,  de 2020) 

I — o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 
de 2020) 

II — a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; 
(incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

III — o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, 
caso exista; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

IV — as informações sobre eventuais aditivos contratuais; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

V — a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas contratações 
de bens e serviços. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 
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VI - as atas de registros de preços das quais a contratação se origine. 	(Redausisisida.pela Lei n° 14065 
de 2020) 	 000060 
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§ 3° Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única fornecedora do bem ou prestadora do 
serviço, será possível a sua contratação, independentemente da existência de sanção de impedimento ou de 
suspensão de contratar com o poder público. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035,  de 2020) 

§ 3°-A. No caso de que trata o § 3° deste artigo, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades 
previstas no art. 56 da Lei n°8.666 de 21 de junho de 1993 que não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
do contrato. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

1.7 
	 ano ao-Iluo 	 , FUI 	IJIJ ‘1,1 

W 	11-11, 	 ,,a tj.. 1'1,3i 	 FIll•1/2AJO inJ t'..iii1 	 Ui") X./ 

rrovi3ória 	(1/2géncia Encerrada) 

§ 4° Na hipótese de dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo, quando se tratar de compra ou 
de contratação por mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro de preços, previsto no 
inciso II do caput do art. 15 da Lei n°8.666 de 21 de  junho de 1993. 	(Redação dada  pela Lei n° 14065 de 2020) 

§ 5° Nas situações abrangidas pelo § 4° deste artigo, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal 
sobre registro de preços se não houver regulamento que lhe seja especificamente aplicável. 	(Redação dada  pela 
Lei n° 14065,  de 2020) 

§ 6° O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo entre 2 (dois) e 8 (oito) dias úteis, 
contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, para que outros órgãos e entidades manifestem 
interesse em participar do sistema de registro de preços realizado nos termos dos §§ 4° e 5° deste artigo. 
(Redação dada  pela Lei n° 14065 de 2020) 

§ 7° O disposto nos §§ 2° e 3° do art. 4°-E desta Lei não se aplica a sistema de registro de preços 
fundamentado nesta Lei. 	(Incluído  pela Lei n° 14065 de 2020) 

§ 8° Nas contratações celebradas após 30 (trinta) dias da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa 
de preços será refeita, com o intuito de verificar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados 
no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, nos termos do inciso VI do § 1° do art. 4°-E desta 
Lei. 	(Incluído  pela Lei n° 14065 de 2020) 
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Art. 4°-A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, a que se refere o caput do 
art. 4° desta Lei, não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas 
condições de uso e de funcionamento do objeto contratado. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035,  de 2020) 
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Art. 4°-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se comprovadas as 
condições de: 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 2020) 

I - ocorrência de situação de emergência; 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 2020) 
	000061 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 	(incluído  pela Lei n° 14.03k  de 2020) 

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de 
outros bens, públicos ou particulares; e 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 	(Incluído 
pela Lei n° 14.035 de 2020) 
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Art. 4°-C. Para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos necessários 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos 
preliminares quando se tratar de bens e de serviços comuns. 	(Incluído pela Lei n° 14.035 de 2020) 

(i=±±hrtr±~intáttizi2±9-2ft}) 
Art. 4°-D. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. 

(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 
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Art. 4°-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, será admitida a apresentação de 
termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. 	(Incluído pela Lei n° 14.035 de 202Q) 

§ 10 O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no caput deste artigo 
conterá: 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

I - declaração do objeto; 	(Incluído  pela Lei n° 14 035 de 2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035,  de 2020) 

IV - requisitos da contratação; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 
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V — critérios de medição e de pagamento; 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 2020) 

VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes parâmetros: 	(Incluído  pela 
Lei n° 14,035 de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 
	

000062 
b) pesquisa publicada em midia especializada; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

c) sites especializados ou de domínio amplo; 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos OU 	(Incluído  pela Lei n° 14.03,  de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 202Q) 

VII - adequação orçamentária. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

§ r Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de 
preços de que trata o inciso VI do § 1° deste artigo. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do § 1° deste artigo não impedem a 
contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 
preços, desde que observadas as seguintes condições: 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

I - negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para obtenção de 
condições mais vantajosas; e 	(Incluído  pela Lei ri° 14.035.  de 202Q) 

II - efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de preços praticados no 
mercado por motivo superveniente. 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 2020) 

Art. 4°-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade 
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à 
regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de 
apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° 
da Constituição  Federal. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 
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Art. 4°-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição 
ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela 
metade. 	(Incluído  pela Lei n° 14,035 de 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número ímpar, este será arredondado para o 
número inteiro antecedente. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 202Q) 
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§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. 
14.035 de 2020) 

(Incluído  pela Lei n° 

000063 
§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666 de 21 de  

junho de 1993 para as licitações de que trata o caput deste artigo. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

§ 4° As licitações de que trata o caput deste artigo realizadas por meio de sistema de registro de preços serão 
consideradas compras nacionais e observarão o disposto em regulamento editado pelo Poder Executivo federal, 
observado o prazo estabelecido no § 6° do art. 4° desta Lei. 	(Redação_dagapela Lei n° 14065,  de 2020) 

    

és. 	M 	• -.. 

 

V 	tith "MI n  

 

   

    

Art. 4°-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020 
respeitados os prazos pactuados. 	(Incluído  pela lei n° 14.035 de 2020) 

•-• lt• 	,••-••• • jJtt$jU, 	,••Ott•-•• 
etttlifirefeS 

Art. 4°-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
ao objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 	(Incluído  pela Lei n° 
14,035 de 2020) 

Art. 4°-J. Os órgãos e entidades da administração pública federal poderão aderir a ata de registro de preços 
gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal em procedimentos realizados nos termos desta Lei, 
até o limite, por órgão ou entidade, de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 
(Incluído  pela Lei n° 1406 de 2020) 

Parágrafo único. As contratações decorrentes das adesões à ata de registro de preços de que trata o caput 
deste artigo não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 	(Incluído  pela Lei n° 1406 de 202Q) 

Art. 4°-K. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à 
legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com 
fundamento nesta Lei. 	(Incluído  pela Lei n° 14065,  de 2020) 

Parágrafo único. Os tribunais de contas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 
normas desta Lei, inclusive por meio de respostas a consultas. 	(Incluído  pela Lei n° 14065 de 2020) 

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus; 

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavirus. 

Art. 5°-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavirus 
responsável pelo surto de 2019: 	(Incluído  pela Lei n° 14.022 de 2020) 

I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às partes e a concessão de medidas 
protetivas que tenham relação com atos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, 
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, sem suspensão; 	(Incluído  pela Lei n° 
14.022 de 2020) 

II - o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra 
criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio 
de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública; 	(Incluído  pela 
Lei n° 14.022 de 2020) 
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Parágrafo único. Os processos de que trata o inciso I do caput deste artigo serão considerados de natureza 
urgente. (Incluído  pela Lei n° 14.022 de 2020) 	 • 000064 

Art. 5°-B. O receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo será 
válido pelo menos enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-19 
(Incluído  pela Lei n° 14.028 de 2020) 

§ 1° O disposto no caput não se aplica ao receituário de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, 
que seguirá a regulamentação da Anvisa. 	(Incluído  pela Lei n° 14.028 de 2020) 

§ 2° (VETADO). 	(Incluído  pela Lei n° 14,028 de 2020) 

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

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2° O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações 
pessoais. 
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Art. 6°-A. Para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa, e para as aquisições e as 
contratações a que se refere o caput do art. 4° desta Lei, quando a movimentação for realizada por meio de Cartão 
de Pagamento do Governo, ficam estabelecidos os seguintes limites: 	(Incluído  pela Lei n° 14.035,  de 2020) 

I — na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso Ido caput do art. 23 da 
Lei n° 8.66Q de 21 de  junho de 1993' e 	(Incluído  pela Lei n° 14.035 de 2020) 

II — nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do caput do art  
23 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993. 	(Incluído  pela Lei n° 14.035,  de 2020) 
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Art, 70  O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto 
nesta Lei. 
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Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legjslativo n° 6 de 20 de marçgde2ÇLZQ observado 
o disposto no art. 4°-1-1 desta Lei. 	(Redaagtdsipela Lei n° 14.035 de 2020) 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199° da Independência e 132° da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000-066 
ESTADO DA BANIA 

MINUTA DE CONTRATO No )ocxx/ 2020 

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

O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo 
Municipal, localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de 
Una , Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
seu Prefeito Sr. TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na 
Rua 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 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX)C, estabelecida na AV. XXXX XXXXX XXXXX, XXX 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX-BA, Cep. XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXXX, 
representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG n° XXXXXX XXXXXXXX 
SSP/BA, CPF n° XXXXXXXXXXXXXXX, em conformidade com a Lei 8.866/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS 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 Municipio. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ X)000WOOIXXX (XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX CENTAVOS): 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13672605/0001-70. Una - Bania. CEP 46690-000. 
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3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VE(1+0°  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: 1011.10122152.252 — AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO 
CORONAVIRÚS (COVID-19) — ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 — MATERIAL DE CONSUMO. 
FONTE DE RECURSO: 14 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

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

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
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 
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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, responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

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

eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
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8.1.2. constituem ilicitos 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 ilícitos previstos em lei. 

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° 130/2020, em conformidade com decreto legislativo do senado 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13672,605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

000070 

federal N° 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 república, decreto estadual n° 19.549 de 18 de março de 2020 e decreto municipal n°483 de 

23 de março de 2020. 

10.2. Aplica se ao presente contrato art. 4°, ART. 4°-E, parágrafo 2°, 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 coronavirus responsável pelo 

surto de 2019. 

10.3. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 

qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas 'do presente CONTRATO; 

10.4. e, por assim haverem ajuttado 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: 

CPFIRG: 	 CPF/RG: 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13672605(0001-70, Una - Bahia. CEP 45890-000. 
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ESTAi t.)1,  JA IA 

I Processo: Dispensa de Licitação 130/2020 - Processo Administrativo n2  211/2020. 

1 Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de testes rápidos para serem utilizados 

. como parte integrante das ações de combate a proliferação e identificação do vírus 

1 	

Covict-19 no Município de Una. 

Assunto: Solicitação de parecer jurídico acerca da regularidade do 

[ administrativo licitaffirio 

Origént Procuradoria Jurídica do Município. 

1 Ao Sisor de licitação da Prefeitura Municipal de Una - Bahia. 

PARECER 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

LEGAL. OBSERVAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA. 

VIABILIDADE. 

I- REItATORIO 

A - Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 

jurídico por este Orgao, o presente expediente que visa a AQUISIÇÃO DE TESTES 

RÁPIDOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 

COMItATE A PROLIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 NO MUNICÍPIO 

DE UNA, tendo por finalidade mais rapidez na identificação, diagnóstico e cuidados do 

paciente que apresenta sintomas de contaminação da enfermidade, 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 enlirentamento da emergência de saúde pública de 

importan(1a internacional decorrente do novo coronavírus responsável pelo surto de 

2019. 

,No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 

desenvolvimento do processo, oficio da Secretaria Municipal de Saúde requerendo a 

conti aiitt- ao com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos para efeito de 

balizamento de preços, apontamento da _existência de dotação.  orçamentária a 

comportar o dispêndio, bem corno a devida autorização a deflagração do presente 

procest:p com itutorização do Excelentíssimo Prefeito. 

processo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	000072 
Procuradoria Jurídica 

ES Aj'') 

• I 

• Ai•iWa, nos autos constam documentos comprobatórios da regular constituição 

juriibi•a•da empresa, as certidões que dão conta que a mesma está em situação regular 

peinin:e a fazenda pública federal, estadual e municipal, bem como a certidão negativa 

de debiros trabalhistas, cio FGTS. 

p que merece relatar. 

II- FUN DA MENT AÇÃO 

- 	De inicio importa dizer que o procedimento licitatório é regra para a 

AdirUnisração Pública ao adquirir bens ou contratar serviços. Nos termos da 

Coes; i wição 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 
corrorrentes, 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, obrigatorH mente, o disposto no artigo 26. 

Todavia, vale esclarecer que em razão da pandemia decorrente do novo 

coronavirus que se prol i te rou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 

no Estado da Bahia, tem-se nue o Governo Federal instituiu por intermédio da Lei 

Feder,d il. 13979/2020 007,1 modalidade de dispensa de licitação, a saber, para 

2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	 000073 
Procuradoria Jurídica 

agi' ís:çõi2s e serviços que se li.,:erein necessários ao enfrentamento do referido vírus, 

corna adcia pandêmica. 

Veiamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 19  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 coronavirus de que trata esta Lei. 	(Redação dada pela Medida 

Provi..- tr a nt" 926,31e 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 
coronak,irils. 

§ 2Q Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serio 'inediatamentedisponibilizadas em sitio oficial especifico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 
alem fiLs informações previstas no § 39   do art.  89  da Lei n9  12.527 de 
18 de. riweruhro de 201.1, o nome do contratado, o número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o vakw e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

§ 39  LH:opcionalmente, 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 hem ou serviço a ser adquirido. 	(Incluído 

pela Medida Provisória n2  926. de 20201 

Art. 1'2  A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se 
refere o caput do art. 49  não se restringe a equipamentos novos, desde 
que a ky•iwcedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 
funcimiiiinento do bem adquirido. 	Uncluido pela Medida 

PrOVI01111 n2  926. de 2020) 

Observa-se o eu tcrid i ato das regras contidas na Lei Federal 13979/2020, 

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

da AdiMnistração Pública 	relação a um bem ou serviço demandado, porquanto a 

competição licitatoria se mostra inconveniente ao interesse público. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
ESTADO DA 1.3/ I IIA 

Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos simplórios, 

justamettte visando preservar a celeridade e eficiência nas açõe,s que devem ser 

encampadas pelo Poder Público. 

Ademais, registre-se que consoante previsão no artigo 4—E, §2°, da Lei 

13.979/1020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 

justificado pela administração pública, senão vejamos: 

Art. 42-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto básico simplificado. 

§ 2° 	kxcepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 

inciso VI do caput. 	- (Incluído pela Medida Provisória n2  926. de 

2020.) 

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

dos seguintes itens: 

§12  omissis 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 

seguintes parâmetros: 	(Incluído cela Medida Provisória n2 926, 

de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Incluído  pela ~lila 

Provisória n° 926 de 2020) 

b) pesquisa publicada em midia especializada; . 	(Inch:~ 

Medida Provisória n2 926. de 2020) 

c) sítios 	eletrônicos 	especializados 	ou 	de 	domínio 

amplo; 	(incluído pela_Medida Provisória n2  926. de 2020) 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(incluído 

pela Medida Provisória n2 926. de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	(incluído 

pela Medida Provisória n2 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária. 	(Incluído pela Medida Provisória 

j12 9.1.Si, de 2020) 

lgoob14 
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Estado da Bahia 	- 	000075 
Procuradoria Jurídica 

ESTADO DA DARIA 

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 de que 
fora declarado no Estado da Bahia "Estado de Calamidade Pública" em todo território 
baiano, conforme Decreto n° 19.549, de 18 de Março de 2020, em especial esta 
municipalidade que também encontra-se 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 orçamèntária especifica, cuja dotação, inclusive, 

já fora identificada. 

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

competente. 

Por fim, em razão da extrema necessidade dos servicos objeto da dispensa  

e 	do-se em con idera o sue a d man a ra e od I G sais e no caso 

concreto. cuida-se de mais uma contratação promovida pela Administração  

tendo como finalidade o mesmo objeto. recomenda-se que o fiscal contratual  

• com anile dili 'ntement o cu p i ent da sbri 	às e m 	ecial. que a  
Secretaria competente apresente. oportunamente. o balanço. do ponto de vista  
da eficácia e atendimento ao interesse público, se as características dos produtos 
ora adquiridos, segundo o seu padrão de qualidade técnica, teve êxito ou foi útil  
ao fim que se espera  a fim de obedecer ao principio da eficiência e da 
racionalidade dos gastos na Administração Pública. 

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa MAIA PRODUTOS FARMACÊUTICA EIRELI, urna vez que o presente 

procedimento atende o disposto no art. 49  e ss., da Lei n° 13979/2020, ressalvados os 

apontamentos acima e publicação na forma acima exigida. 

Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 4°-F da Lei Federal 
aplicável prerroga que "no hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores 
de serviço, o autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativo à regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a 

5 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
ESTADO DA INAMIA 

exigência de apresentação de provo de regu • • rade relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do oput do art. 72  da Constituição." 

S.M.I., é o parecer. 

llna(BA), 05 de Novembro de 20 

Ass trlo Cavalcante 
Procurador 1 uridico Municipal 

000076 

6 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	000077 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 130/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação da MAIA PRODUTOR FARMACÊUTICOS 
EIRELI CNPJ: 13.909.682/0001-00 na forma das condições estipuladas no 
Contrato e na Lei 8.666/93. 

Una (BA), 05 de NOVEMBRO de 2020. 

TIAGO BIRSCIINER 
Prefeito Municipal 

• , 

• 
..• 

Prefeitura Municipal de Una 
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000078 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 130/2020 

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 05/11/2020 

Una/BA, 05 de NOVEMBRO de 2020. 

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 45.690-000. 
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