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ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 103/2020 

PROCESSO DE-DISPENSAS 
DE DE LICITAÇÃO No 064/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO, TENDO POR FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM 
GERAL DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
(CORONA VIRÚS). 

PERÍODO: DE 20 DE MAIO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 064, DE 20 DE 
MAIO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 20 dias do mês de MAIO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
111 	Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TENDO POR 
FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO, 
COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 (CORONA VIRÚS), neste 
Município, e uma cópia do De 	da Comissão de Licitação. Eu RODRIGO TUYUTY 
LACERDA assino. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
ESTADO DA BANIA 

Secretaria da Saúde 
ESTADO DA DAiliA 

 

Ofício n° 091/20 SMS  

 

Una(Ba), 20 de Maio de 2020. 

  

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

no0360 

Senhor Coordenador, 

  

Solicitamos, com base na lei federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, especificamente o art. 4° e art 4°-E 
da referida lei, abertura de processo administrativo visando contratação de empresa especializada 
no fornecimento de insumos para fabricação de máscaras de proteção, tendo por finalidade 
distribuição à pulação em geral do município, como medida de prevenção 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; 

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que o município de Una possui atualmente 141 casos monitorados, 545 casos 
descartados e principalmente 06 casos confirmados de COVID-19; 

Considerando que o uso de máscaras faz parte das medidas de prevenção ao contágio por porte do 
Covid-19 e a necessidade do município em continuar a distribuir os referido insumo; 

Assim, solicitamos a contratação direta, com base na lei federal n° 13.979, abertura de processo 
administrativo visando contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos para 
fabricação de máscaras de proteção, tendo por finalidade distribuição à pulação em geral do 
município, como medida de prevenção ao COVID-19 (Corona Vírus), pelo valor • Global de R$ 
6.980,00 (Seis Mil Novecentos e Oitenta Reais), através da empresa DAMA ITABELA COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.537.265/0001-87. 

Atenciosamente, \fi451.1-1.‘b 
GLEICIANE BIRSCHtht HORA 

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 

E-mail: pmunaeuna.ba.gov,br  - Fone: (73) 3236-2021 - Fax: 3236-2186 
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RUA MANOEL VEL050, 53 CENTRO. TTABEIA - BA 

(73)3261- BISO 

COTAÇÃO DE PREÇOS 
DADOS DA EMPRESA  

RAZÃO SOCIAL; DAMA [TABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LIDA 
CNN 10.537.265/0001-87 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL 079.242.785 
ENDEREÇO: Rua Manoel Velos°, 53, Centro, 'tabela-8A. CEP ne 45.1148403 
TELEFONE; 73-32614150 EMAIL: dama tm@laotmall.com  
DADOS BANCÁRIOS  
BANCO (NOME/NP) 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

AGENCIA: 
4582 • OP 003 

C. CORRENTE: 
502-0 

CIDADE: 
;TABELA 

...t 
ITEM 

, 	
• 	

, 
. 	. 	 ...ss t 

..1X-44 

. 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QNT MARCA V.UN FT V.TOTAL 

1.  

Tecido Percal 100% algodão, com 2001102, 2,50mt de largura 
METRO 200 ESTAMPARIA 19,90 3.980,00 

2.  

ELÁSTICO W 6.5 
METRO 6000 ZANOITI 0,50 3.000000 

VALOR TOTAL R56.984,00 (seis mIl e novecentos • oitenta mais). 

..... -. - 

ITADELA-BA, 2.5 DE MAIO DE 1020 

ATENCIOSAMENTE: 

r10.537.26510401-1171  
DAMA IT LÃCOMERCIODe 

oojfttcCOU LtDA 
Na uIs.Ø.l Veios. 53 • CenIt• 

1 	 ma.oup-rwrola • RA ej 

DAMS%flMELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LIDA 
CNN: 10.537.265/0071-87 

REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR OLIVEIRA PAUTAS 
Ra: • M 5.272.874M6 /SSP CPE: 740.692.17649 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE COMPRAS 
O fi ri 3 89  

Cotação n° 026/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MATERIAL CONFECÇÃO DE MÁSCARAS 

ITEM UNIDADE UNIDADE QTD R$ 
UNITÁRIO R$ TOTAL 

1 TECIDO PERCAL 100% ALGODAO 
200 FIOS METRO 200 R$ 22.40 R$ 4. 480, 00 

2 ELÁSTICO No 6,5 METRO 6000 R$ 0, 65 R$ 3. 900,00 
TOTAL GERAL R$ 8. 380,00 

1111 REFERENTE: AQUSIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PROTETORAS, PARA 
STIRUIÇÃO À POULAÇÃO DESSA MUNICIPALIDADE, COMO ATO INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID- 

19. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  

E SERVIÇOS 
NOME FANTASIA: NAR MAGANIZE 	 t5.567.805/0001 
NOME DO CONTATO: NILTON RAMOS 	 NA P.  N° TELEFONE: 73 99909 9018 

Alzira Paim ri° 8z 

CEP 45603:  
- BA A  

'CARIMBO CNIN i 

Rua 

Porxalzinho 

ts.—ITABIJNA 

N° CELULAR: 	A 

ASSINATURA: 

DATA: 20/05/2019 

• 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

itn0364  

Una (BA), 20 de MAIO de 2020 

F14(% 	enét)  

ESTADO DA BAHIA 

C.I. 121/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 
	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria 	Municipal 	da 	Ziuender Zulmir Capato 

Fazenda 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 	, 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com objetivo 
de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TENDO POR 
FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO, 
COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 (CORONA VIM:1S), solicito 
informações deste, Setor quanto a existência de dotação orçamentária 
considerando o corrente exercício paraa realização;referida despesa. 

1 

Atenciosamente, 

TIAGe BIRSCHN Ft 
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 



IR CAPATO 
Sec 	d Municipal da Fazenda 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

0385 
C. I. 123/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 20 de MAIO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida _ 

• \ . 	-- 
Prezado Senhor, 

t ' 
• 

Conforme requisição de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TENDO POR 
FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO, 
COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 (CORONA VIRÚS) solicita 
informações deste Setor quanto á existência de. dotação orçamentária para o 
exercício de 2020, no intuito de empenho da referida despesa. 

I 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13672605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

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

41~1 S.S. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

1. ¡Ines& 

C. I. 057/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 20 de MAIO de 2020. 

Prezado Senhor, 	
• 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para-V.S.°' visando atender pedido 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA•NO FORNECIMENTO DE 

• INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TENDO POR 
FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO, 
COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 (CORONA VIRÚS), segue 
informação deste setor quanto à existência de dotação orçamentária para exercício de 
2020, no intuito de empenho da referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

ÕRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE — PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10122152.252 — AÇÕES EMERGENCIAIS DE 
COMBATE AO CORONAVIRÚS (COVID-19) — ELEMENTO DE DESPESA: 
33903000000 — MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 14 

Sem mais para o momento, 

r ••• 

Diretor da divisão d 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)-3238-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

C. I. 124/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 
	 •-• 109387 

Una/BA, 20 de MAIO de 2020. 

AO r-1  7  
GABINETE DO PREFEITO • 	

1 	r.
.  

• 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. 

e, 

, 	• 
EXMo. SR. TIAGO BIRSCHNER 

Atenciosamente, 

ZIU N 	Z 	R CAPATO 
Serre o Municipal da Faienda . 	, 

". 	e % 	 e '  

a a,  % I. e 3 	. • - . ... 	 - 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro CNPJ 13.672605/0001-7C, Una - Bebia. CEP 45690-000. 

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



TIAGO BIRS NER 
- 	- Prefeito Munici_pal1,  
2," 	. • . 

I 	•• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
•-w. "9388 

ESTADO DA BAHIA 

Una/BA, 20 de MAIO de 2020 

C. I. 122/2020 - GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

% iL 1 	 ,....-• . 
Senhor Presidente, _( • l•  ..... 	i 

\ ' 	... 	 7-,  
... --/ )- 

Tendo em vista a necessidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO, TENDO POR FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM 
GERAL DO MUNICIPIO, COMO jMEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
(CORONA VIRUS), soliciiado pela 'àecretaria 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, 

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 



Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una 

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

Decretos 

MUNICÍPIO DE UNA 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

0(10359 

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

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI. do Artigo 77 da Lei Orgânica do 
Município de Una, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada a 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. Para suplência de qualquer Membro acima 
indicado, nomeio-se GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA. 

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

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

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.605r0001-70. una -Bahia. CEP 45.690-000. 

E-mail pmunauna.ba.doy,br - Tel. (73)3236-202112022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMQUDUAES3SHPHZDE5ENG 

Esta edição encontra-se no sue oficial deste ente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA t327° 
DE LICITAÇÃO N°. 064/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

• 
Aos 20 dias do mês de MAIO do ano 2020 (dois mil e VINTE), a Comissão de Licitação, 
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e decidir 
sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação de DAMA ITA BELA 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LIDA, CNPJ: 10.537.265/0001-87 e 

considerando a imprescindibilidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TENDO POR FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À 
POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO 

AO COVID-19 (CORONA VIRUS) para atender as necessidades da Administração 
Municipal, contendo todos os requisitos indispensáveis ao atendimento das utilidades, 
resolve a Comissão com fundamento no art. 40, ART. 4°-E, parágrafo 20, da Lei e° 
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, pelo Presidente foi 	erminado que fosse encerrada a presente Ata para 
os devidos fins de direito. 

O 	I O TUY 	 A 
Pkesidente dá 	são 

4 F IIN5WASSAÃgjã SILVA 
Membro da da Comissão 

#41 " 
CAIO cÉza• • 	RA SANTOS 

Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.67260510001-70. Una - Bahia CEP 45690-000. 

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



• 

• 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N°6 DA SOCIEDADE 

 
DAMA 'TABELA COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA ME 
CNPJ n° 10437.265/0001-87 	• 

GILMAR OLMEIRA FREITAS, 
nacionalidade :DRASM51ü; nascido em 

28/03/1970, 
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF n° 

746.69211 740,.69i-.176:49, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° MG - 5.272.874, &saí,- "cripedidor —SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -
ICA MG, residente e domiciliriclo-:.ti-o(a) RUA 7 DE BRASIL. SETEMBRO, 318, IBRREO, CENTRO. EUNAPOLIS» Bk 

cla) 45.820:320, 

GIOVANNA OLIVEIRA ANDRADE FREITAS, nacienalidade 
BRASILEIRA, nascida em 12/11/2009, SOLTEIRA, MENOR DE IDADE, CPF/MF' n° 129.866.466-70, CARTEIRA DE 

IDENTIDADE 
n° M(3 - 19.249.711, &Mo expedidor SECRETARIA•DE SEOLMANÇA 

PÚBLICA - MO, residente e domiciliado no(a) RUA 7 DE SETEMBRO. 318, CENTRO, EUNAPOLIS; BA, 
CEP 45.820-320, 

BRASIL, representada neste ato por 
PAYREPRESENTANTE 

GILMAR OLIVEIRA 
FREITAS, nacionalidade 

BRASILEIRA, nascido em 28/03/1970, 
SOLTEIRO, 

EMF'RESÁRIO, CPF/MF n° 740.692.17649, CARTEIRA 
DE IDENTIDADE n° MO - 5.272.874. órgflo Expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - MG, 

45.820-320 . endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 318, TÉRREO, CEN'TRO, EUNAPOLIS, 
BA, CEP • 

Sócios da sociedade liMitada de nome empresarial 
DAMA ITÁBELA COMERCIO DE 

CONFECCOES LIDA ME, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bailia, sob HIRE n° 29203236852, com • 

sede R Manoel Veloso, 53, Centro 'tabele, BA, CEP 45.848-000, devidamente.inscrita 
no Cadastro NacionaI de Pessoa Juridica/IvIF sob o 

e 10.537.265/0001-87, deliberam 
de 

pleno e comum acordo ajusttuem a presente altera, 
	

consolidaçÃo contratual, nos seguintes: termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIME/RA. A sociedade passa a ter o seguirne objeto: COMERCIO VARJISTA DE 
TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA 

ESANII0 
COMERCIO ATACADISTA DE 

EQUIPANLENTOS 
ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS 

DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADIsTA DE ARTIÇO DE 
USO PESSOAL E 

DOMESTICO COlvLERCIO 
ATACADISTA DE ROUPAS E 

ACESSORIOS PARA 
USO PROFISSIONAL E DE 

SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS • PARA 
FESTAS COMERCIO 

Req: 81600000636710 

DA _ 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUÁL N°6 

DA SOCIEDADE 
DAMA 'TABELA COMERCIO 

DE CONFECCOES LTDA ME 
CAPJ a° 10.537.265/000147 ATACADISTA 

im DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMA:1M COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE 3)BRFV141,..R14 
-É DE HIGIENE 

‘P €072 
PESSOAL COMERCI0 ATACADISTA DE INS_TRI~

05-- -E MATERWS 
PARA USO MEDICO, CIRURGICO, 

FrosPrrÁLAR 
E DE LABORATORIOS 

CONFECCAO DE ROUPAS 
PROFISSIONAIS CONPECCCAO 

SOB MEDIDA DE 
ROUPAS PROFISSIONAIS COMERCIO ATACAD/STA . os 

ARTIoos DE 
ARMARINHO COMERCIO 

VAREJISTA DE 
ART/Gos 

DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO 

ATACADISTA DE MUCOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA 

ESPECIALIZADO 
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTos DE 

INFORMÁTICA 
COMERCIO ATACADLSTA 

DE SUPRIMENTOS PARA 
INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA 

DE 
EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA COMERCIO 
A

TACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMIINTos 
-PARTES E PECAS 

COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMEN7DS PARA USO ODONTO MEDICO-HOSPITALAR - PARTES E 

PECAS COMERCIO V
AREJISTA DE MOVELS COMRCIO 

ATACADISTA DE 

ARTIGOS DE 
CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJLSTA DE ARTIGOS 

DO V
ESTUARIO E ACESSOR/OS, COMÉRCIO 

VAREJISTA DE 
MATERLkIS 

. 	HIDRÁULICOS, COMÉRCIO 
ATACADISTA 

DE MATERIAL ELETRICO, 
COMÉRCIO VAREJISTA 

DE 
MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA 

DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE 

PRODUTOS QUMCOS E PETROQUÍMICOS, COMÉRCIO 

VAREJISTA DE 

PRODUTOS SANE

__ ANTES DOMLSSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS RECREAMOS.. LIVROS, RENESBNTA, COMÉRCIO VAREJISTA 

DE BRINQUEDOS E 

CNAE FISCAL 47
55-5/01 - comércio varejista de tecidos /41
3-4/01 - amfecção de roupas prOnnIOIIRIN exceto sob medida 47

42-3/00 - comércio varejista de material elétrico • 474
40/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos 474
4-0/99 - comércio varejista de 

materiais de construção em geral in formática 
475

1-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 4754-7/01 - cookirelo varejista de móveis 4755-5/02 - comercio 
varejista de artigos de armarinho 

4755
-5/03 - comercio varejista de 

artigos de cama, mesa e banho 

Req: 81600000626710 
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ALT
ERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

N° 6 DA SOCIEDADE ,(asp----- 
DAMA 1TARELA COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA ME CNPJ n° 10.537.265/0001-87 
ma, nrl03 73 

5 	

e 

anteriormente 
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico são especificados , . • • . 
4761-0/01 - 

comércio varejista de livros 	 - • 	. . 
476

1-0/03 - comércio varejista de 
artigos de 

papelaria - - ..." . - .. 

... 	.. : : - - 47
63-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos rakeafivos 

.. -  

pessoal 
477

2-5/00 - comércio varejista de cosméticos. produtos 
de jaerfumaria e de higiene 

4781
4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessários 478

2-2/01 - comércio varejista de 
alÇad03 

4789-0/05 e 
comércio varejista de produtos sacanice 

domissanitários especificados anteriormente 
4684-2/99 - comércio 

atacadista de outros 
produtos químicos e petroquímicos não 

4679-4/99 - 
comércio atacadista de materiais de construção em geral 

,... 	4673
-7/00 - comércio ateCatIbtll de material elétrico 1413-4/02 - confecção, sob 

medida, de roupa profissional' 
4641-9/02 - comérdo a

titCadLltil de artigos de cama, mesa e banho 
4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho 

iii 	4642-7/02 - comércio 
atacadista de roupa e acessiblos para uso 

profissional e de 

• segurança do trabalho 4643-S/01 - 
comércio atacadista de calçados 

cinirgico, hospitalar e de laboratórios 

4645-1/01 
- comércio atacadista de instrumentos e materis ai para IMO illédie01 

4646-0/01 - comércio atacadista de 
cosméticos e produtos de perfauoaria 

46
47-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritdrio e de papelaria doméstico 

4649
-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos 

de uso pessoal e 
4649-4/04 - comércio 

atacadista de móveis e artigos de colchoaria domiciliar 
4649-4/00 - 

comércio ataadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 

doméstico não apecificados anteriormente 

460-4/9
9 - comércio attladblla de outros 

e
quipamentos e artigos de uso pcisoal e 465

1-6/01 - comércio atacadista de 
equipamentos de informática 

• 

4651-6/02 - comércio atacadista de 
suprimentos para informática odonto-médico-bospitalar;  4664-8/00- comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

parta e peças  

especificados anteriormente; parta e peça 

4669-9/9
9 - comércio atacadista de outras máquinas e 

equipamentos aio 4789-0/99 - comércio varejista de outrm pámntema 
nao especificados anteriormente 

Reg: 816000006'36710 
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A
LTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

CO
N'TRATIJAL N° 6 DA SOCIEDADE DAMA !TABELA COMERCIO 

DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ a° 10.537.265/000147 

- 	''' 
100374 

DA RATIFICAÇÃO E FORO. I: CIÁI151114 STECENDAL fárn nava a awasafAia obrigações resultantes do contrato social permanece EVA1:1À;OL
SBAILIA4--. 

G/OVANNA OL/VEIRA 
ANDRADE FREITAS, brasileira, menor 

de idade, nascida em 
12/11/2009, portadora cto CPF sob n°. 129.86

6.466-70 e Céchda de Identidade sob n°. MG — 19.249.711 expedida pela 
SSP-MG, 

ora representada por seu genitor GILMAR OLIVEIRA FREITAS, residente e domicilia& em Etmápolis — Bebia, à Rua Sem de Setembro, n°. 318, Bairro 
Centro, CEP 45820-320. 

GILMAR OLIVEIRA FREITAS, 
brasileiro, empresário, solteis», nascido em 

28/03/1970, na cidade de Rio Pardo de Moas — 
MG, portador da cédula de identidade 

n°. MG — 
5.272.874 expedida pela SSP- MG e CPF sob n°. 740.692.176-49, residente e domiciliado em Eu

nápolis-Babia, à Rua Sete de Setembro, n°. 318, Térreo, Centro, CEP 45820.320. 

Únicos sócios da empresa denominada 
DAMA 

!TABELA COMERCIO DE 
CONFECOES LTDA-ME, 

situada a Rua Manoel Veloso, n°. 53, Baim) Centro, cidade 
de !

tabela-Bailia, CEP 45848-000, com seus atos constitutivos registrados e arquivados na 
Jtmta Comercia/ do Estado da Bailia sob o n°. 29203236852 por despacho de 

03/12200s. inscrita no CNP] sob rt. 10.537.265/0001-87, resolvem 
assim consolidar o 

contrato sociat, medianbs as seguintes cláusulas. 

CLÁUSULA PRIT1Ext - A sociedade girará sob o nome empresarial de DAMA 
'TABELA COMERCIO DE conneçts LTDA-ME. R a sociedade poderá a 

Reg: 81600000636710 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
CONTRATUAL N°

6 DA SOCLEIDADE 
DAMA ITARELA COMERC70 

DE CONFECCOES LTDA ME 

contratual assinada por todos os sócjos. 

Bairro Centro, 
cidade de /tabela-Dahia, 

CEP 45848-000. 

CLÁUSULA SECUNDA - A sociedade tem 
sua sede na 	

Manoel Velos°, a°. 53, 

- 

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social será: COMERCIO VARJ7STA DE 
TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA 
DE EQUWAME'NTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL 

E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO DE USO PESSOAL E DOMESTICO 
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL É DE SEOURANCA _DO 

TRABALHO COMERCIO ATACADISTA 
DE 

CALCADOS COMERCIO 
VARRE' 

STA DE CALCADOS COMERCIO 

• • 	

VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS COMERCIO ATACADISTA DE . 	C
OSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA_ 	

COMERCIO VAREJISTA DE 
COSMETICOS, PRODUTOS 

DE 
PtRFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRUROICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 

CONFECCAO DE 
ROUPAS PROFLSSIONAIS CONFECCCAO 

SOB 
MEDIDA DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS COMERCIO ATACADISTA 
DE ARTIGOS DE ~Mio 

COMERCIO VAREJISTA 
DE 

ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO 
VAREJISTA DE 

ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E 
DE PAPELARIA COMERCIO VARP-IISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMI3NT05 E 

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS 
DE D4FORMATTCA COMERCIO ATACADLSTA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS - PARTES E a PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E 
IIP EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO-HOSPITALAR - PARTES E 

PECAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO ATACADISTA DE 
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMÉRCIO VAREJISTA 

DE MATERIAI, 	S RÁULICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE IWATERIAL ELETRICO, 
coMáta0 VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIALS DE 

CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, 

qualquer 

ternpo, abrir ou fechar filial ou outtn ciependêncjik 
medrai* alteração 

, CNPJ 10.537.265/000147 	12/70 

"sina 5 



76 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

N° 6 DA SOCIEDADE 
DAMA 1TABELA COMERCIO 

DE CONFECCOES 
LIDA ME 

CNPJ n° 10.337.265/0001-87 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO. _ATACADISTA 

DE 

PRODUTOS QUÍMICOS 

E PETROQUÍMICOS, : CaffiR(10 -
/AREJISTA DE 

PRODUTOS SANEANTES_ 	

DOMISSANITÁRIOS; (::&-ÉRCIO :VAREJISTA DE. ARTIGOS RECREATIVOS. LIVROS, REPRESENTA, COMÉRCIO VAREILSIA -DE BRINQUEDOS E 

CNA E FLSCAL 
47

55-5/01 - comércio varejista de tecidos. 1413.4/01 
- confecção de roupas pmfissionais, exceto 

sob Medida- 
474

2-3/00 - comércio varejista de 
material elétrica 4744-0103 - comércio varejista de materiais hidráulicos. 

4744-0/99 - comércio 
varejista de 

materiais de construção em geral. informática 
475

1-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e 
suprimentos de 

47
54-7/01 - comércio varejista de móveis. a 	47
55-5/02 - comercio varOsta de 

artigos de 
ip 	

~ratinho. 
4755-5103 - 

comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 
anteriormente .. 
4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de 

uso doméstice não especificados 476
1-0/01 - comércio varejista de livros. 47

61-0/03 - comércio var4ista de artigos de papelaria 
47

63-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos membros. 
pessoal. 
477

2-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
478

1-4/00 - comércio varejista de 
artigos do vestuário e acessórios. 

4782-2/01 - comércio varejista de calçados. 478
9-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitátio5. 

especificados anteriormente. 

4684-2/9
9 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroqWmicos não 

4679.4/9
9 - comércio atacadista de materiais de construção em geral. 4673-7/00 

- comércio atacadista de material elétrico. 
a 1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais. gr 4

641-9/02 - comércio atacadista de artigos de 
cama, mesa e banho. 4641-9/03.. comércio atacadista de artigos 

de armari,ho. 
segurança do trabalho. 
4642

-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
4643-5/01 - comércio atacadista de calçados. 

hospitalar e de laboratório& 
4
645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico. 

4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e pnxiutos de perfumaria. 
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ALTERAÇÃO E CONSOLMAÇÃO CONTRATUAL 
N°6 DA SOCIEDADE 

DAMA ITABELA COMERCIO DE 
CONIFECCOES LTDA ME 

CNPJ n ° 10.537.26S/0001-87 46
47-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 

	s 4̀4R.0 3 7 7 
46

49-4/01 - comércio atacadista de equipamentos eléigjcot. d? uso
,pekstial e doméstico. 

46494/04 - comércio atacadista 
de móveis e artigos dá tkoichos.0. domiciliar. 

4
649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higièce, limpiz4te conservação 

domestico não especificados anteriormente. 

4649-4/9
9 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso 

pessoal e 

• • . : : 	• 
46

501 - comércio atacadista de equipamentos de informática. 4
651-6A2 - cornéreio atacadista de suprimentos 

para informática. 
Odonto-médico-hospitalar; partes e peças. 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
4669-9199 - comércio atacadista 

de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. 
47

89-0/99 - comércio varejista de oWros 
produtos 

não especificados anteriormente 

• CLAUSULA QUARTA - O capital social é de RS 
2

4.000,00 ( vinte e quatro mil reais) 
dividido em 24.000 (vinte e quatro 

mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (um 'tal), totalmente subscritas e integralizadas an moeda correne do Pais, estando assim subscritas: 

A soci
seu prazo de duração é indeterminadoe iniciou S

.  

CLÁUSULA QUINTA - 	
edadUS atividades an 03 de dezembro de 2008 e 

CLÁUSULA SEXTA - 
As quotas são indivisíveis c não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aqtrisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 

delas, a alteração contratual pertinente. 

Página 7 
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A
LTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Net 6 DA SOCIEDADE DAMA 'TABELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME CNPJn° 10.537.265/000147 

.- 0130378 
CLÁUSULA SÉTIMA - A r

esponsabilidade de coa siSc:io:é rv.crútíj io 
valor de suas 

:- 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizáção 

do.  capital social. - - CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade *C-abe ao sócio CILMAR 
OLIVEIRA FREITAj. com  os poderes e atribuições 

de admixostrador autorizado o uso 

• 
do nome empresarial, vedado, 

no entantO, em atiVidades ~as ao interesso soda] ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA NONA - Ao término da cada exercício 
social, em 31 de dezembro, os 

	

...• 	administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 

	

.. 	elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
10  

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro 
labore", observadas as disposiçdes regulamentare.s pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SF-GUNDA - O Administrador GILMAR OLIVEIRA 

	

a 	FREITAS declara sob as penas da lei, de 
que Mio está impedido de exercer a 

	

1. 	
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 falimentar, de prevaricação, peita eu suborno, CODCU33410, peculato, ou contm a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, 
propriedade. 
contra numas 

de defesa da concorrCncia, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

Req: 31600000636710 
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N°6 DA SOCIEDADE 
DAMA TTABELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 

CNPJ ti° 10337.26S/0001-87 

CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA - Fica eleito o fohijd,tt

- diciadmi:Eunápolis -Batia 

. • - - - • • . , 	.. 

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim 

justos e contratztdos assinam o presente 
inssiniinento em 03 vias. 

E, por estarem assim 
justos e contratados, assinam este instrumento. 

EUNA
POLIS-BAHL4, 28 dejullao de 201 

4kr1 z."  - I  
GILMAR OL 	F E 

-OFF: 7. •4 9 78-49 

a, .-.. ono37s  

GIOVANNA OLI 
GILMAR OLIVEIRA FR ITAS 

(PAUREPRESENTANTE) 

ritp---Jül:tiA—cãiaERciit:66--iliApo 
DA agita 

CERTIFICO 
O REGISTRO em 02709/2016 SOB W: S....759232S 

ngrePromozáct 1015413217-9,0E 2908/2016 

tminees:29 2 0323665 2 	
04:(1,4c; ;4,.. 

ci.- nau 5 
OPAIA Anta 0~410 DC 

. 	. 

Reg: 87600000636710 
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14/01/2020 

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

an°381 CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 
CNPJ: 10.537.265/0001-87 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre‘er quaisquer diÁdas de responsabilidade do 
sujeito passi‘o acima identificado que kiierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele Ánculados. Refere-se à situação do 
sujeito passnio no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusiva as contribuições sociais prestas 
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 ‘mrificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rtb.gmbr> ou <http://www.pgfn.govbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:12:31 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/07/2020. 
Código de controle da certidão: BE75.DD4E.FAF1.3E49 
Qualquer rasura ou emenda imelidará este documento. 

1/1 



24/04/2020 	 Consulta Regulandade do Empregador 

Voltar 

sa "0382 CAMA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10.537.265/0001-87 

Razão SOCiaid-JAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

Endereço: 	R MNAOEL VELOSO 48 / CENTRO / ITABELA / BA / 45848-000 

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

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

Validade:05/03/2020 a 02/07/2020 

Certificação Número: 2020030501543402241289 

Informação obtida em 24/04/2020 16:44:34 

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

https://consulta-crtcaixa.gov.brIconsultacrUpageslconsultaErnpregadorjsI 	 1/1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 19I05/2020 11:24 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
a 0333 

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

Certidão N° 20201452128 

RAZÃO SOCIAL 

DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFEC.COES LEDA 

iRSORiÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

079.202.785 
	

10.537.265/0001-87 

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 19/05/2020, 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:/hwa.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscr;ção no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página I de 1 	 ReleenichtoNegativairpt 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA 
Secretaria Municipal de Finanças Divisão de Fiscalização e Tributos 
Diretoria de Tributos 
AVENIDA MANOEL CARNEIRO. N°265 - CENTRO 
!tabela - BA - CEP 45848-000 
Tel (73) 3270-2277 CNPJ 16 234 429/0001-83 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO  

N°41811FF736 
CONTRIBUINTE:DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1552 	 CPF/CNPJ.10.537.265/0001-87 

ENDEREÇO: RUA EMANOEL VELOSO 	CENTRO 	 BA 45848-000 

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

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

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

OBSERVAÇÃO: 

Esta Certidão foi emitida em19/05/2020 com base no Código Tributário Nacional. 

Certidão válida até:18/07/2020 

Esta certidão abrange somente o imóvel acima identificado. 

Código de controle da certidão:41811FF736 

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo. 

Certificação Digital: 41811FF736 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

- 'n0385 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DAMA 'TABELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.537.265/0001-87 

Certidão n°: 9452449/2020 
Expedição: 21/04/2020, às 14:19:50 
Validade: 17/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  

10.537.265/0001-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Duvidas e sugestões: cndtetst.ju .br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 064/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO - DE -1NSUMOS PARA-  FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO, TENDO POR FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM 
GERAL DO MUNICIPI0,4  COMO MEDIDA DE-PREVENÇÃO AO COVID-19 
(CORONA VIRUS); 

•••• 

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 n°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, PARAGFtAFO 2° da lei federal n0  13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020, que trata da excepéionalidide, mediante justificativa da autoridade 
competente, da dispensa de estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput da referida 
lei; 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para 
atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser 
viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, com 
fundamento no art. 4°, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
recomendar a contratação DAMA "TABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ø.  'MCC87 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 10.537.265/0001-87, cujo Contrato deverá ser celebrado com observância 
das regras subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 8.666/93. 

Publique-se e Registre-se. 

Una/E. ia,"20-de MAIO de 2020. 

r1. 

R 	 UTY LAC 
residente da Comissão 

álaiv SA 	A S 4,k--.ILV iAND 	S 	A 
Membro da Comissão 

1 

CAIO CÉZA 	IRA SANTOS 
Membro da Comissão 
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Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

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



"Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado" 

Categoria: Decretos Numerados 	 r), 
Número do Ato: 19549 	

• 

Data do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020 

Data de Publieaçito no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020 

Ementa: Declara Situação de Emergência 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 enfren 

DECRETO N0  19.549 DE 18 DE-  mAitço DE 2020 

Declara Situação de Emergência 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 à COVID49, e dá 
outras providencias. 

38,8,  

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da 

atribuição que lhe conferem os incisos V e XII do art. 105 da Constituição 

Estadual, o inciso VII do art. 70 da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, 
e com fundamento no inciso II do § 1° do art. 60 da Lei Federal n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, 

considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição Federal; 

considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

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 declarada Situação de Emergência em todo o 
território baiano, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença 
Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do 
Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 
prevenção e enfrentrunento à 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. 30 - Para fins do art. 1° deste Decreto, no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades 
relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização e 

arrecadação. 

Art. 4°- Fica estendido .a todos os Municípios do Estado da Boihia)n 

o disposto no art. 7° do Decreto n° 19.529, de 16 de março de 2020. 	
• 0389 

Art. 50 - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da 
primeira hora do dia 20 de março de 2020, a circulação e a saída, e, a partir da 
nona hora do dia 20 de março de 2020, a chegada: 

I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e 
privado,. _rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, 

complementar, alternativo e de vans. , nos Município á de Salvador, Feira de 

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

Itaparica; 

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

§ 1° - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e 
hidroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, 
residentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em 
locais próximos aos Municípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos 
para o exercício de atividade profissional. 

§ 2° - Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela 
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Comunicações da Bahia - AGERBA ou pelos Municípios. 

Art. 6° - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os 

atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC nos 
Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas 

e Simões Filho. 

Art. 7° - A Polícia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA 
realizarão a fiscalização do quanto disposto no art. 5° deste Decreto, com eventual 

apoio das Guardas Municipais. 

Parágrafo único - O descumprimento de suspensão prevista no 
art. 5° deste Decreto importará na apreensão imediata do veículo de transporte, 
público ou particular, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem 
como da aplicação de sanções administrativas. 

Art. 80 - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê 

Estadual de Emergência em Saúde Pública - COES Ba. 

Art. 90 - A AGERBA editará normas complementares ao 
cumprimento do disposto neste Decreto, no que concerne às matérias atinentes às 

suas competências. 

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13979, de 06 de fevereiro de 2020. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de março de 2020. 
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Governador 
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Secretário da Casa Civil 
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Secretário da Administração 
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Secretário do Planejamento 
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Secretário da Fazenda 
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Secretário da Segurança Pública 
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Secretário da Educação 
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Secretário da Saúde 
João Leão 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 
Carlos Martins Marques de Santana 

Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
Arany Santana Neves Santos 

Secretária de Cultura 
João Carlos Oliveira da Silva 
Secretário do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca e Aquicultura 
Leonardo Góes Silva 

Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
Davidson de Magalhães Santos 

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
Nelson Vicente Portela Pellegrino 

Secretário de Desenvolvimento Urbano 
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação 
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Secretária de Políticas para as Mulheres 
Fabya dos Reis Santos 

Secretária de Promoção da Igualdade Racial 
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Secretária de Relações Institucionais 
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Secretário de Turismo 
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DECRETO -EGISUTIVO. DECRETO LEGISLATIVO - DOU- Ingiensa Nacional 

"0391 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 20/03/2020 1 Eclicao: 55-C 1 Seção 1 - Extra 1 Pagina 1 

órgão: Atos do Congresso Nacional 

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 
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 no 93. de 18 de março de 
2020. 

0 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 no 13.898, de 11 de novembro de 2019. e da limitação de empenho de que trata o art. 90 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 Republica 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). 

S 1° Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela 

Presidência da Comissão. 
S 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 publica 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 coronavírus (Covid-19). que deverá ser publicado peto 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 Presidõncia 

Este conteúdo não substitui o publicada na versao ce-tificada 

wasion.govbilbrebi4atil-Idectal04ktealaSv0-24909“1182 
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI N° 13.979,  DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

123 

Texto compiladq 

Efigkdamento  

Regulamento 

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

- -- 
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

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

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

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

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

- 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 
coronavírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que 
não estejam doentes, ou de bagagens, contélneres, 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  jpneiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes 
medidas: 	(Redusis_gpstripelp  Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

v.nomplanalto.gov.briedv11_03Lat02019-2022/2020fleUL13979.htm 

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

Lei: 

••1 
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e) tratamentos médicos específicos; . 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 
	 '1003,3  

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 	(Redação dada 	Medida Provisória n° 926  

de 2020) 

a) entrada e saída do País; e 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 92e,  de 2020) 

b) locomoção interestadual e interrnunicipal; 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais á Jurídicas, -hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de Indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem 
registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira.  e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas 
e em análises sobre as Informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

§ 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; 

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 ausêncie 
decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimentc 
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 dast( 

artigo; e 

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

previste-ne-ineise-V4--cle-eepta-destee4ige,  

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutur 
disporá sobre a medida prevista no Inciso VI do caput. 	(Redaçfflipcjasla_pela Medida Provisória n° 927 de 2020) 
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§ 6°-A O ato conjunto a que se refere o § 6° poderá estabelecer delegação de competência para a resolução 
dos casos nele omissos. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 927 de 2020) 

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

I - pelo Ministério da Saúde; 

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos 
I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

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

§ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento 
de serviços públicos e atividades essenciais. 	(incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 202Q) 

§ 9° O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais 
a que se referem o § 8°. • 	fincluído  pela Medida-Provisória n°926 de 2020) 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos 1, li e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços 
públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas 
em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou 
autorizador. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que possam 

	

acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 92Q_de._ 

2020) 

este-6ei, 

Art. 40 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e Insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
de que trata esta Lei. 	(Redaçãodada pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas 
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além da- 
informações previstas no §  3° do art. 8° da Lei n° 12,527 	de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo d 
contratação ou aquisição. 

§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresa 
que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Públi 
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 
(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 4° Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação po 
mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do cap  d 
8666,  de 21 de  junho de 1993, poderá ser utilizado. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 951,  de 2020) 

§ 5° Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulament 
federal sobre registro de preços. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 951 de 2020) 

§ 6° O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgação d 
intenção de registro de preço entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interess 
em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 4° e no § 5°. 	(Incluído 
Provisória n°951 de 2020) 

Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não se restringe 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento 
bem adquirido. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°926 de 2020) 

www.planalto.gov.bricelvil_03/_ato2019-202212020/1SU 3979.htm 
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Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições 
de: 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

I - ocorrência de situação de emergência; 	(Incluído  pela Medida Provisória n°926,  de 2020)  "10 jr 395  
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 	(Incluído  pela Mediria Provisória n°  

926 de 2020) 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares; e 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 202Q) 

IV - limitação da contristação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. (Incluído 

pela Medida Provisória n°  94,  de 2020) 

	

Art. 4°C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de 
que trata esta Lei, no será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 
comuns. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°  926 de 2020) 

Art. 4°-D O Gerenclamenta de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. - 
(Incluído  pela Medida Provisória n°926,  de 2020) 

Art. 4°-E Nas contrafações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergetia que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

simplIfic do. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°926 de 2020) 

§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá: 

AL (Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 
ser 

I - declaração do objeto; 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

II - fundamentação simplificada da contratação; 	(incluído  pela Medida Provisória n° 92fi  de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada; 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

IV - requisitos da contratação; 
	(incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

V - critérios de medição e pagamento; 
	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

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

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Incluído  pela Medida Provisória o°  926,  de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído  pela Medida Provisória n°926 de 2020) 

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

d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(Incluído  peia Medida Provisória n°926 de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

VII - adequação orçamentária. 	(incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

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

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelc 
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese err 
que deverá haver justificativa nos autos. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente 
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação ressalvados a exigência cfi 
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII dl 
caput do art. 7° da Constituiçao. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°  926 de 2020) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisiçãi 
de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos do 

wwpianalto.gov.br/ccviI_O3/_at020i9202V2O2OU3Q7Gh1  
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procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°  94,  de 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, 
inteiro antecedente. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. 
Provisória n° 926 de 2020) 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.66,  de 21 de 
junho de 1993  para as licitações de que trata o caput. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926 de 2020) 

§ 4° As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de preços serão 
consideradas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 
§ 6° do art. 4°. 	Lincluído  pela Medida Provisória n° 951 de 202Q) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 
emergência de saúde pública. 	(incluído  pela Medida Provisória n°926 de 2020) 

• • 	 . 

(Incluído  pela Medida 
Provisória n° 926 de 2020) 

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

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

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

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 
coronavírus, 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. 

Art. 6°-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de 
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a movimentação for realizada 
por meio de Cartão de Pagamento do Governo: 	(incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do caput do art. 23 da 
Lei n°8,666 de 21 de  junho de 1993.  e 	(incluído  pela Medida Provisória n°926 de 2020) 

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do capado...51E1_23J!  
1.ci n°8.666 de 1993 	.(Incluído  pela Medida Provisória n°926 de 2029) 

Art. 6°-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei n° 12.827  Ás' 
2011  relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 
(Incluído  pela Medida Provisória n° 928 de 2020) 

§ 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades 
da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluído pela Medida Provisória n°928,  de 2020) 

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou 	 (Incluído  pela Medidç 
Provisória n° 92Q  de 2020) 

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação d€ 
emergência de que trata esta Lei. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°  928 de 2020) 

este será arredondado para o número 
ois ()00 2gs  

(incluído 'pela Medida 

Art. 4°1 Para os contratos decontiltes dos procedimentos previttos nesta Lei, a administração pública poderá 
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 
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§ 2° Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no § 1°  deverão 
ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade 
pública a que se refere o pecreto Legislativo n° 6,  de 20 de março de 2020. 	(Incluído  pela Medida Provisória n°  

9.2.a.  de 2020) 	 "IN 
1133 7 

§ 3° Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação 
negados com fundamento no disposto no § 1°. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 928,  de 2020) 

§ 4° Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a Informações de que 
trata o art. 10 da Lei n° 12.527 de 2011 será exclusivamente o sistema disponível na intemet.(ncluído  pela Medida 
Provisória n°928,  de 202Q) 

§ 5° Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de 
que trata a Lei n° 12.527,  de 2011 	fincluído  pela Medida Provisória n° 928  de 2020) 

Art. 6°-D Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n°  
2020.(Incluído  pela Medida Provisória n° 928 de 2020) .  

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei n°8.112,  de 1990 na Lei n° 9.873,  de 1999, na Lei n° 12.84Q  de 2013 e nas demais 
normas aplicáveis a empregados públicos. 	(incluído  pela Medida Provisória n°928 de 202Q) 

Art. 6°-D Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas 
previstas na Lei n°  8.666,  de 1993, na Lei n° 10.520 de 17 de  julho de 2002 e na Lei n° 12.462,  de 4 de a9flat-0--de 

110 20 
1 1 

. 	
(Incluído  pela Medida Provisória n° 951 de 2020) 

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto 
nesta Lei 

eele-stwle-de-204-9: 

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do 
coronavirus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao 
prazo de vigência neles estabelecidos. 	(Redaç o ckapela Medida Provisória n° 926,  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 Mandefla 

al 	Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020 
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Art. 1°- Fica reconhecida, pare os fins do disposto nos incisos I e II do 
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Berro Alto, 
em atendimento á solicitação do Prefeito do Município, encaminhada 
por meio do Ofício AL N°2.174/20. 

Art. 7 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, M 08 DE ABRIL DE 2020. 

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N.°  2077 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nas incisos I e II do art. 65 de Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Campo Formoso, em atendimento 
à solicitação da Prefeita do Município, encaminhada por melo do Ofício 
AL N*2.177/20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BANIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução n°. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Planado da Assembleia 
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1°  - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos I e II do 
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, 
a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Campo 
Formoso, em atendimento à solicitação da Prefeita do Município. 
encaminhada por melo do Oficio Al_ N°2.177/20. 

Art. T -Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 013 DE ABRIL DE 2020. 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2078 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos incisos I e II do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de melo de 2000. a ocorrência do estado 
de calamidade pública no Municiplo de SenInha. em atendimento 
solicitação do Prefeito do MunicIplo, encaminhada por meio do Oficio AL 
N°2.353120. 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2080 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos incisos I e II do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública no Município de Maraú, em atendimento à 
solicitação da Prefeita do Município, encaminhada por melo do Oficio 
AL N°  2.180/20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no usa de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução n°. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenária da Assembleia 
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos I e II do 
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, x pelo prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo 
a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Marrei. 
em atendimento á solicitação da Prefeita do Município, encaminhada 
por meio do Oficio AL N°2,180/20. 

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BANIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2081 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos incisos I e II do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública no Município de Caribe. em atendimento a 
solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por meio do Oficio 
AL N°2,181/20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução n°. 
1193/85 (Regimento interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2079 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos incisos I e II do art. 65 da 
Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 
estado de calamidade pública no Município de Une, em atendimento e 
solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por meio do Ofício 
AL N°2175/20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BANIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução n°. 
1193/85 (Regimento interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art.-10 — Ficareconhecidarpare os fins do disposto nos Incisos I e II do 
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de melo de 2000, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Una, em 
atendimento à solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por 
meio do Ofício AL N° 2.175/20 . 

Art. 2' - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de Sua 
publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BANIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CA 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução n°. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia 
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos 1 e II do 
arL 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública no Município de Seninha, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, 
em atendimento a solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por 
melo do Oficio AL N°2.353/20. 

Art. 7- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

Exposição de motivos 

MEDIDA PROVISÓRIA N°961,  DE 6 DE MAIO DE 2020 

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos 
contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e 
amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas - RDC durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de 
março de 2020. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 
constitucionalmente autônomos: 

• I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I. e jt do caput do art. 24 da Lei n° 8,666 de 21 de  junho de 
1993 até o limite de: 

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas 
de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam 
ser realizadas conjunta e concomitantemente; e 

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde 
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez; 

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que: 

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou 

b) propicie significativa economia de recursos; e 

III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei n° 12.462 de 4 de 

ai 	agosto de 2011 para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. 

§ 1° Na hipótese de que trata o inciso II do caput, a Administração deverá: 

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento.formal de adjudicação direta; e 

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecuçâo do objeto. 

§ 2° Sem prejuízo do disposto no § 1°, a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o risco de 
inadimplemento contratual, tais como: 

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do 
valor remanescente; 

II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei n° 8,666,  de 1993 de até trinta por 
cento do valor do objeto; 

III - a emissão de título de crédito pelo contratado; 

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da 
Administração; e 
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V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor. 

§ 3°  É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime 
de dedicação exclusiva de mão de obra. 

Art. 2° O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6 de 29 de março de 2020  

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período de que trata 
o caput independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações. 

• 2QQ 
2. U 

Art. 3° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

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

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.5.2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DE CONTRATO No l000c/2020 

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

O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo Municipal, 
localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de Una , Estado da 
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 
TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na Rua Felix Caldas, n° 
215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000, portador da cédula de 
identidade n° 09711624 66, SSP/BA, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 014.634.565-44, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
estabelecida (o) na Rua XXXXXXXXX XXXXXX, N° XXX, Bairro xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx, Cep.xx.xxx-
xxx, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxxxxxxxxxx 
expedida pela xxx-BA, e, inscrito no CPF/MF n° xxxxxxxxxxxxxxxx, em conformidade com a Lei 
8.866/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: N• 

1.1. constitui o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE IINSUMOS *PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO, TENDO POR FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM 
GERAL DO MUNICIPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 
(CORONA VIRUS), em conformidade com a proposta de preços apresentada no processo de 
dispensa da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ XX)00000(XX)0( (XXXXXXXX/0000a XXXXXXX 
XXXXXXX CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 

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 BAHIA 
n10102 

execução dos serviços, entendendo-se como tais 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos 
mobilização, desmobilização, remuneração da 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA —DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta), diis "úteis, contidos da "data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestadàa exeCtção contfatual,' desde 'que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratadi, 	.43 " 1 	;,;1' 	•;./ 
3.2. em havendo alguma pendericiiniMpeditivi.do  .pagamentot será considerada data da 
apresentação da fatura aquela ,ná,  qual,ocorreu' a -regulariziçâo da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsábilidede de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação;„: 
3.4. a atualização monetária dás 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 ivariação"dd INPC'do IBGE.; dó-  Mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a Seguir: VFC =VF(1+0" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor diFatura, i = INPC-IBGE'do Mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 1 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, pára pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disPéisto no Decreto Es. taduàln? 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 2— AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO 
CORONAVIRÚS (COVID-19) — ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000— MATERIAL DE CONSUMO. 
FONTE DE RECURSO: 14 	 . ,t 

' 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 
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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 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 	• d 
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 caracterizani alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

• 7.1 O Sr. RAISSANDER FERMO DALMAGRO, designados na portaria n° 34 de 02 de Março 
de 2017, responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

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

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
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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 Municipio; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

• 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

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

	

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

	

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

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestáda, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se foro caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

lb 	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; 
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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° 064/2020. 

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

10.3. o art. 40  lei federal no 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; 

10.4. o art. 40-E, PARAGRAFO 20  da lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
que trata da excepcionalidade, rnediante justificativa da autoridade competente, da dispensa de 
estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput da referida lei; 

10.5. decreto legislativo do senado federal N6  06' DE 20 DE MARÇO DE 2020, reconhecendo 
para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade publica, 
nos termos da solicitação do presidente da republica; 

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

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

10.8. o decreto legislativo no 2079 de '63 de abril de 2020; 
• a 	" 

10.9. as parte contratantes .elegem o foro da Cidade _de .Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO: 
10.10. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 	 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
Prefeito 	 Fornecedor 

Testemunhas: 
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Processo: Dispensa de Licitação 066/2020 - Processo Administrativo n2  107/2020 

Objeto: 	Dispensa de Licitação para Contratação de Empresa 	Especializada no 
Fornecimento de Insumos Para Fabricação de Máscaras de Proteção, Tendo Por 
Finalidade Distribuição à População em Geral do Município, Como Medida de 
Prevenção ao COVID-19 (corona vírus). 

Assunto: 	Solicitação 	de 	parecer jurídico 	acerca 	da 	regularidade 	do 	processo 
administrativo licitatório 	. ,  
Origem: Procuradoria jurídica do- Município. 	. 	- 	. 	. 
Ao Setor de licitação da Prefeitura-  Municipal de Una r, Bahia. , „ 

PARECER 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
• ADEQUAÇÃO. AUSENCIA DE IMPEDIMENTO 
LEGAL. OBSERVAÇÃO DE LEI ESPECIFICA. 
VIABILIDADE 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este Órgão, o presente expediente que visa a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, TENDO POR FINALIDADE DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO 
EM GERAL DO MUNICÍPIO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 (CORONA 
ViRUS),por meio de dispensa de licitação, comfundamento no art. 42  e ss. da Lei 
Federal n. 13979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, oficio do Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a 
contratação da empresa, com a devida justificativa, apresentação do orçamento do 
produto a ser adquirido, apontamento da existência de dotação orçamentária a 
comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração do presente 
processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 

1 /4 	 oP 
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Ainda, nos autos constam documentos comprobatórios da regular constituição 

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

perante a fazenda pública federal, estadual e municipal, bem como a certidão negativa 
de débitos trabalhistas, do FGTS. 

É o que merece relatar. 

FUNDAMENTAÇÃO-t 	 . U51 - . x  
"*"•-/ 	r••)  

I • \-rr \ 	• •. 
.1 	c „ - 

De início importa dizer que o procedimento licitatório é regra para a 
Administração Pública ao adquirir bens ou contratar-serviços. Nos termos da 

Constituição Federal, art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, as compras e 

alienações realizadas pela Administração Pública deverão, em regra, ocorrer por meio 
de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

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

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

• obrigações." 
_ 

Sem embargo, a legislação prevê ressalvas a essa regra. São os casos em que a 

licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. Essas situações, todas 

em caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e 

deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 26. 

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

Coronovírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 

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

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 42  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente-Tio daZmarrausraP,MI: jel-r•al ta esta Lei. 	(Redacão dada 
pela 1‘12clitda'Pfii;i1s.  ória'n2  9 1426:de-2020i 

p",-  '-'$' ri  111)41  .2-4., § 12  A ,dispen-sa .dei 'Mit:ação:a -9ue,se refere o caput deste artigo é 
- - 	• 	--<•- Th. 

temporáriafe4aplicarsflpenas-,eirquatit2-iperdurar a emergência de 
satide-thUblica-- ...dri— mportEricii;:tiritirnacional decorrente do 

II coronavirus. 	• . 	 !. 
III 	 i 	 i 	. k i 	-_-. 	......._.: 

	

1 	' à 

§ 22  Todas;aCcontraões ou aquisições.realizadas com fulcro nesta 
Lei se"ráo-igriediaaMentrdisporabiiizadiS :em sitio oficial especifico 
na rehde miinaial cleáninjliftadoresi-  (interne°, contendo, no que 

o . 	,‘ 	o. 	, 	„..—... 	,. i 	. 	,. 
couber, além dasinforma'çoes previstas no § 32  do art. 82  da Lei n° 
12.527t-dei8 de noveMbrode í01-1.id: nome do contratado, o 
númdrà de'lsua inSkcriç•ão,tià Receita Federal do Brasil, o prazo 

o 
1,-al, 

 . h 
contratu to valSti:è.7-4-jri.Spectivwct priiÈesso de contratação ou 
aquisição. ‘, 

It , 	‘,:. 	'7'- e-  '.:- 
1 42-:r 	"\ \ 	h 	- - É r- 
i 

§432 -Exce'pcioriálinente,-S'èrá2ossivel-  a contratação de fornecedora 
Áde%ben'sserviços- -e-insUmos défiempresás:\  que estejam com 

(inicióneidêde'declarada ou)com dtdfr•elit-o,dearatipar de licitação ou 
• ,,, 	, ... .....-y, 	- 	- - -- 	-- ...., 	N.Nt 7. 	‘. 
cõntratariéoni:--OZPoder,PUblicass9spenso, quando se tratar, 

. 	'd""e t • -a -- --- - 't -- ` "cr r  a" comprova am n eit.  e,pnica- ornece ora o bem ou serviço a ser 
adquirido. -'"),;(1ncluído pela Medida Provisória n2  926. de 20201 

• 

Art. 42-A A aquisição de bens e.a contratação de serviços a que se 
[refere-O -014t.ciort. 	se:earinj 'aláquipamentos novos, 
desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de 
uso e funcionamento do bem adquirido. 	fIncluído pela Medida 
Provisória n2  926. de 20201 

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

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

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

porquanto a competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 

13 
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Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos 
simplórios, justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que 
devem ser encampadas pelo Poder Público. 

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

T- 
Art. 4

et 	
at 	s pr qu2-E Nas contráçõèaa aisição de bens, serviços e insumos 

.1•-• 	• 	- 
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 

1. • 	• 	• 	, 	• 	• 
admitida a apresentaçãó de termo de referência simplificado ou de , 	• 
projeto básico simplificado. • 

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

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

_ 
Art. 4°-E, §12  [...) omissis • • • \\ , 

• 

V,I - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 
'seguintes parâmetros: 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926  
de 20201 . 

,' 

a) Portal de Co4ras do i Governo Federal; 
Medida Provisória n°926. de 2020) 
1)) pesquisa publicada em mídiar  especializada; 
Medida Provisória n°926 de 20201  
c) 	sítios 	eletrônicos 	especializados 	ou 

(Incluído pela 

(Incluído pela 

de domínio 
amplo; 	(Incluído nela Medida Provisória n° 926. de 20201 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(Incluído 
pela Medida Provisória n° 926. de 2020) 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 
e 	(Incluído pela Medida Provisória n°926. de 20201 
VII - adequação orçamentária. 	(Incluído pela Medida Provisória 
n° 926. de 2020) 

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

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

4 	11 4  

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, proceder às seguintes providências previstas na norma: 

Por fim. em razão da extrema necessidade na aquisição do produto 
objeto da dispensa eievando-se em consideração que a demanda abrange todo 
o país. recomenda-se que o fiscal contratual acompanhe diligentemente o 
cumprimento da obrigação estipulando em contrato prazo para entrega do 
material. 	 , 

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, uma vez que o 
presente procedimento atende o disposto no art. 42  e ss., da Lei n2  13979/2020, 
ressalvados os apontamentos acima e publicação na forma acima exigida. 

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

S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 20 de Maio de 2020. 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 064/2020 

RATIFICAÇAO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de DAMA ITA BELA COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 10.537.265/0001-87 na forma das condições 
estipuladas no Contrato e na Lei 8.666/93. 

• 

Una (BA), 20 de MAIO de 2020. 

TIAGO BIRSÇHNER 
Prefeito Municipal 

. - 
, 	• r 

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

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3235-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 064/2020 

CERTIDÃO DIE PÚBLICAÇÃO 
k  • Ci 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 20/05/2020 

- - • 
‘‘. ' 

Una/BA,s20 de MAIO de 2020. 

IRSCS ER 
1 Prefeito Municipal 

-; 1'1)0 
	- 	1 	• 

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

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