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ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
No 171/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 111/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. • 	
OBJETO: INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, COMO MEDIDA DE 
ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA. 

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

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 111, DE 01 DE 
SETEMBRO DE 2020.. 

• ,• 
• AUTUAÇÃO: Ao 31 dia do mês de AGOSTO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 

Licitação autuei este Processo cóntendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS DESFIBRILADORES 
EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 
HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA - SAMU 192, COMO MEDIDA DEENFRETAMENTO DO COVID-
19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA., neste Município, e uma cópia do Decreto da 
Comissão de Licitação. Eu ROD O TUYUTT LACERDA assino. 

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

Tel. (73)-3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 
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ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Saúde 

Ofício n° 150/20 SMS 	Una(Ba), 18 de Agosto de 2020. 

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

Solicitamos, com base na Lei Federal n° 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
Internacional decorrente do carona vírus responsável pelo surto de 2019, 
especificamente o art. 4° e art 4°-E da referida lei, abertura de processo administrativo 
visando contrafação de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS 

• 
DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS - 
DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉIRO E SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, COMO MEDIDA DE ENTRENTAMENTO DO 
COVID-19, NO MUNICÍPIO DE UNA-BA, em face da exposição que segue: 

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

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

Considerando o Decreto Legislativo Federal n° 6, de 20 de Março de 2020: 

Considerando Decreto Estadual n° 19.549 de 18 de Março de 2020; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro - CNPJ n° 13672.605/0001-70, Una - Bahia, CEP 45690-000 

E-mail: wunaOuna.ba.qov.br  - Fone: (73) 3236-2021 - Fax: 3236-2186 
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Considerando Decreto Municipal n°507. de 23 de Junho de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 520, de 07 de Julho de 2020; 
Considerando Decreto Municipal n° 522, de 14 de Julho de 2020; 

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

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

ct101.87 

Considerando a quantidade de casos confirmados no Estado da Bahia, que já somam 
217.115 pessoas contaminadas por COVID-19, conforme se comprova através do 
boletim epidemiológico do Estado da Bahia de 18/08/2020, em anexo e disponível 
através do link: bi.saude.ba.gov.br/transparenciat  

Considerando que o município de Una possui atualmente 149 casos monitorados, 1.459 
casos descartados, 21 casos aguardando resultados e principalmente 209 casos 
confirmados de COVID-19, sendo 42 casos ativos, além do registro de 07 óbitos 
atribuídos à doença, conforme boletim epidemiológico municipal em anexo datado de 
18/08/2020; 

Considerando que o manejo clínico da COVID-19 exige a agilidade na tomada de 
decisões, com vistas à prevenção da ocorrência de óbitos; 

Considerando que a COVID-19 induz a um risco potencial para complicações 
circulatórias, necessitando de intervenção imediata para prevenção de mortes; 

Considerando que o DEA (Desfibrilador Automático Externo) é um aparelho eletrônico 
que auxilia no diagnóstico e reversão de disfunções cardíacas como arritmias e 
taquicardias, as quais estão frequentemente presentes em pacientes com 
complicações cardíacas decorrentes da COVID-19; 

Considerando a necessidade de disponibilização do DEA para uso das equipes de 
saúde que atuam nas unidades básicas de saúde, Hospital Municipal Frei Silvério e 
SAMU, especialmente nesse momento de pandemia, conforme os tombos patrimoniais 
n° 21173, e 17980 da marca Cmos Drake. Os DEAS das marcas Heastslne e Zoll não 
possuem tombamento. 

Considerando que o município realizou ampla pesquisa de preços no mercado regional 
e nacional, visando aquisição dos referidos insumos, com melhor proposta para a 
Administração Pública Municipal; 

Considerando que, para escolha do fornecedor, além do melhor oferta foi levando em 
consideração a qualidade do produto ofertado e também o prazo de entrega, pois no 
momento o não atendimento imediato do item solicitado, dada a sua natureza 
essencial de fruição, pode ocasionar risco e prejuízo à Administração Municipal; 

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

Assim, solicitamos a contratação direta com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, de empresa especializada no fornecimento de INSUMOS DESTINADOS 
À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS - DEA, DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉIRO E SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE UNA-BA, pelo valor 
Global de R$ 15.055,45 (Quinze Mil Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco 
Centavos), através da empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 
01.505.499/0001-51. 

Atenciosamente, 

41k 	 r-,FÁJj-t)4Za--\ 
GLEICIANE BIRSCHNER HORA 

Secretária de Saúde 
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PREFEITURA 
DE UNA 

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

)lá Charlisa, segue nossa Proposta Comercial n° 177883 

• 13 de agosto de 2020 15:1 endas8@dormed.com.br  <vendas8@dormed.com.br> 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@unata.gov.br> 

Boa tarde, 

Segue em anexo o orçamento atualizado e o document solicitado. 

Aguardo retorno para darmos andamento no pedido. 

A disposição. 

111,  
Atenciosamente, 

[Texto das mensagens antenores oculto] 

2 anexos 

177883.pdf 
r—J  398K 

CND Municipal - Venc. 09.09.20.pdf 
124K 

• 

tifi0132 



Descrição doProduto 

Eletrodo Multifunção Adulto CPR-D-Padz - Zoll (Original) 

O design desenvolvido para o CPR-D padz satisfaz às características 
antropométricas de 99% da anatomia torácica humana. O design da CPR-D 	,....._, 	lin 
padz da ZOLL baseia-se em um grande volume de dados e estudos 
antropométricos humanos, projetados para acomodar uma grande variedade 	 1111r.t;) ui 
de tamanhos e formas de pacientes e para garantir que o eletrodo de 

IIP 	

peça única atenda às necessidades de uso emergencial do DEA. O design 
desenvolvido para a CPR-D padz satisfaz às características 
antropométricas de 99% da anatomia torácica humana. Um recurso 	 %"g~ I 
especial permite que o socorrista separe o eletrodo do ápice 
de colocação. A proteção do eletrodo é então removida, puxando-a levemente após a colocação. Como esse é 
o mesmo ponto ensinado para o posicionamento da mão durante a RCP, os usuários do DEA se beneficiam por 
terem de memorizar apenas uma referência fácil para ambas as intervenções. 

s 
DORMaID®  
HOSPITALAR 

CNPJ: 01.505.499/0001-51 
IE: 0621994280092 

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800,COQUEIROS 
BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30881202 

Fone: 31 34749151 
E-mail: vendas©dormed.com.br  

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 177883/2020 

Item Código Produto 	Qtde Unitário Total 

03 	EMM00105002 	ELETRODO MULTIFUNCAO ADULTO CPR-D-PADZ 	1,00 	2.394,5000 	2.394,50 
ZOLL (ORIGINAL) 

raiai 93 

Informações Técnicas: 

- Eletrodo de peça única para uso adulto com AED Plus; 
- Com sensor Real RCP Help®, permite obter feedback da profundidade das 
compressões da RCP em tempo real; 
- Prazo de validade: 5 anos; 

Acompanha: 

01 Eletrodo Multifunção Adulto CPR-D-Padz - Zoll (Original). 

i Entrega Imediata após o Fechamento do Pedido. 
(*) Prazo sujeito á alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade 



IDescrição do Produto 

Entrega em até 007 Dias após o Fechamento do Pedido. 
(•) Prazo sujeito á alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade 

          

CNP.]: 01.505.499/0001-51 
IE: 0621994280092 

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800,COQUEIROS 
BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30881202 

Fone: 31 34749151 
E-mail: vendas@dormed.com.br  

          

          

     

DORMED®  
HOSPITALAR 

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 177883/2020 

Data: 20/07/2020 
Cliente 
	

MUNICIPIO DE UNA 
CNP) 	13.672.605/0001-70 

	
IE 

Contato 
	 Telefone 733236-2021 

E-mail 	saude@una.ba.gov.br  
Endereço 	PC DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14 
Cidade 	UNA 	 Bairro 	CENTRO 
CEP 	45690000 	 UF 	BA 

. ell0134 

Prezado Cliente, 

Agradecemos o interesse em adquirir produtos em nossa empresa. Abaixo apresentamos a Proposta Comercial 
conforme solicitado. 

4, Item Código 	Produto 

    

Qtde Unitário Total 

 

        

01 	EMM00106116 	CARTUCHO ELETRODO ADULTO C/ BATERIA 
PADPAK P/ DEA SAMARITAN PAD HEARTSINE 

 

4,00 	1.647,8000 	6.591,20 

'W.9:t5.91 

02 	EMM00104038 	ELETRODO MULTIFUNCAO ADULTO CMOS DRAKE 	8,00 	511,0000 	4.088,00 
CONMED 

Descrição do Produto 

Eletrodo multifunção descartável para desfibrilação externa, 
cardioversào sincronizada para estimulação cardíaca e monitorização de 
ECG. 
Pás de Choque Adesivas adulto. 
Compatível com Equipamentos da Marca CMOS DRAKE. 

Entrega Imediata após o Fechamento do Pedido. 
(•) Prazo sujeito á alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade, 
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CNP): 01.505.499/0001-51 
IE: 0621994280092 

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800,COQUEIROS 
BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30881202 

Fone: 31 34749151 
E-mail: vendas@dormed.com.br  

      

  

(DOMED®  
HOSPITALAR 

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 177883/2020 
efiGiss 

Item Código Produto Qtde Unitário Total  

04 	EMM00205001 	ELETRODO MULTIFUNCAO INFANTIL 
PEDI-PADZ-II ZOLL (ORIGINAL) 

1,00 	1.981,7500 	1.981,75 

Descrição do Produto 

Eletrodo Multifunção Infantil Pedi-Padz-II - Zoll (Original) 

de 8 anos de idade ou menos de 25 kg. O AED percebe quando os 

O recurso pediátrico inteligente exclusivo da ZOLL é embutido no AED 
Plus. Os eletrodos Pedi-padz II são destinados aos pacientes com menos 

eletrodos pediátricos são conectados e muda o algorltmo de análise ECG 
de adultos para o pediátrico. Eletrodo com função pediátrica 
inteligente. Os eletrodos pedi-padz II da ZOLL permitem que o DEA 
emita alertas de identificação visual e sonora de um eletrodo 
pediátrico conectado, conta com algoritmos de análise distintos para 
crianças menores de 8 anos e ainda possui ajuste automático de 
Quando ela ocorre, a American Heart Assodation recomenda o uso de um DEA que entrega doses pediátricas 
de energia mais baixas. 

Informações Técnicas: 

- Eletrodos pediátricos para crianças ate 8 anos (ou menos de 25 Kg); 
- Não possui Real CPR Melo®, 
- Tipo de gel: Solido; 
- Prazo de validade: 2 anos ; 

Acompanha: 

01 Eletrodo Multifunção Infantil Pedi-Padz-II - Zoll (Original). 

Entrega Imediata após o Fechamento do Pedido. 
(*) Prazo sujeito á alteração ciclo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade 

Total Bruto dos Produtos : 	RS 	15.055,45 
Desconto (-) : 	 R$ 	0,00 
Total Liquido dos Produtos : 	R$ 	15.055,45 
Frete : 	 R$ 	0,00 
Outras Despesas : 	 R$ 	0,00 

Total Geral da Proposta: 	R$ 	15.055,45 



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O total geral da proposta deverá ser pago, ANTECIPADO conforme estipulado abaixo: 

Parcela 	 Data 	 Valor 
01 
	

20/07/2020 
	

15.055,45 	
. e00.19á 

CONDIÇ ;ES DE FORNECIMENTO: 

Validade da Proposta: 
Frete: 
Assistência Técnica: 
Garantia: 
Instalação / Treinamento: 

17/08/2020 
Incluso 
Prestada diretamente pelo Fabricante. 
12 meses para equipamentos 1 3 meses para acessórios, contra defeitos de fabricação. 
Não incluso 

OBSERVAÇÃO: 

Condição de pagamento e entrega mediante análise de estoque e crédito para (aturamento. 
Condições válidas para a Proposta Comercial em questão, toda e qualquer mudança deve ser informada para 
revisão da proposta. 

1 A mercadoria deve ser aberta e conferida no Ato da Entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores ao 
recebimento, após a assinatura da minuta de entrega e/ou canhoto da Nota Fiscal. 

DADOS BANCARIOS: 

Banco: 
N° Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 
Favorecido: 
CNP) Favorecido: 

BANCO ITAU 
341 
1382 
11454-2 
DORMED HOSPITALAR EIRELI 
01.505.499/0001-51 

BANCO ITAU 
341 
1382 
11454-2 

DADOS PARA FATURAMENTO: 

Cliente: MUNICIPIO DE UNA 
CNP): 13.672.605/0001-70 TE: 
Telefone: 733236-2021 E-mail: saude@una.ba.gov.br  
Endereço: PC DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14 
Bairro: CENTRO Cidade: UNA 
UF:, BA CEP: 45690000 

ENDEREÇO PARA ENTREGA: 

Endereço: 
Bairro: 	 Cidade: 
UF: 
	 CEP: 

INFORMAÇOES ADICIONAIS: 

Na expectativa de sua aprovação, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou solicitações. 

Att. 
WESLEY 

(31) 3474-9151 



PREFEITURA 
DE UNA 

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

STIMATIVA UNA - COTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA 
mensagem 

icitação Okeymed <hcitacao@grupohospitalarcom.nr> 	 17 de agosto de 2020 16:: 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

1'001 97 
Boa tarde! 

Segue cotação para preço de referência. 

Jaqueline Torres Ribeiro 

73 98874-4312 

SETOR DE LICITAÇÃO • 
OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI 

CNPJ: 11.311.773/0001-05 

RODOVIA BR 101 S/N KM 510 - JAÇANÃ 

CEP: 45.608-750 ITABUNA/BA 

Em 17/08/2020 15:48, Prefeitura Municipal Una escreveu: 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, COMO PARTE INTEGRANTE DAS 
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

ATT. 

RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 

411!)
S UNA-BA 

\IPJ: 13.672.605/0001-70 
73 99994 6893 

fp PLANILHA ESTIMATIVA - UNA - ELETRODOS.pdf 
119K 



À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - DA 

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

CNPJ: 11.311.773/001-05 
End: Rodovia Br-101 S/N.  km 510 b-Jayana - Itabuna-Ba 

CEP 45608-750/F8x(73) 3215-5429 
okey_med@hotmall.com  1 pedldoeokeymed.com.br  

. r00198 

MED 

ORÇAMENTO 

Solicito OR AMENTO do (s) item (s) relacionado (s) abaixo e na mesma ordem apresentada: 

1TEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QTD MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

1 
CARTUCHO 	COM 	BATEFUA 	PADPAK 	DEA 
SAMAIUTAN ADULTO UND 4 SIEARTSINE R$ 	2.879,43 RS 	11317.72 

2 ELETRODO 	MULTIFUNÇÃO 	ADULTO 	ZOLL 
ADULTO UND I ZOLL RS 	4306,13 RS 	4306.13 

3 ELETRODO 	MULTIFUNÇÃO 	ADULTO 	ZOLL 
INFANTIL UND I ZOLL RS 	4.543,23 RS 	4.543,23 

4 ELETRODO MULTIFUNÇÃO DEA CMOS DRAKE 
UND 8 CMOS DRAKE RS 	970,75 RS 	7.766,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 	28.333,08 
VALOR TOTAL DO LOTE R$ VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS 

Validade da Proposta: 60 DIAS 

ITABUNA, 17 DE ACOSTO DE 2020 

OKF.Y-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI 
CNPJ: 11.311.773/0001-05./INSC.EST.:84776323 /INSC.MUNICIPAL:18266 

• 

1-711 .311.773/0001-0 
OKEYMEDDLSTRIBLIIDORA DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES IMPORTAÇÕES E aPORTAÇÕES 

BREU 
RODOVIA BR 101. 8/1.1. 106 610 
JAÇAta - CEP: 46.008.760 L_ 	ITADU NA - BA 

• 



PREFEITURA 
DE UNA à.À 

Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.govin 

:OTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA 	 4111)199 
refeltura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 17 de agosto de 2020 15:4 
ara: Magee Comercio <mageecomercio@hotmail.com> 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19, SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, 

AU. 

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

re COTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA.xlsx 
n' 33K • 



UN ITEM ESPECIFICAÇÃO 

LOTE 1 - 

QDT VALOR UN. VALOR TOTAL 

R$ 2.250,00 
R$ 2.750,00 

R$ 2.560,00 

R$ 680,00 

UN 

UN 

UN 
UN 

CARTUCHO COM BATERIA PAOPAK DEA SAMARITAN 
ADULTO 
ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL ADULTO 
ELETRODO MULTIFUNÇÃO ADULTO ZOLL INFANTIL 

ELETRODO MULTIFUNÇÃO DEA CMOS ORAKE 
VALOR TOTAt. >>>>»» 

R$ 9.000,00 

R$ 2.750,00 

RS 2.560,00 
R$ 5.440,00 
p5 19.750,00 

dezenove mil e setecentos e cinquenta reais 

1 

2 

4 

1 
1 

8 

  

110 2 O O "1,4 C= CON1a-ACYC2 
flTRCADISTR 

COTAÇÃO 

PRITITTULA MUNICIPAL De UNA 

st•de da DANA -.Abordo:10o dt UNA 

RAL(0 SOO&P.: MACEI COMEROD ATACADISTA DT PRODUTOS AUMINDOOS LIDA. 

CNN: 71.542.211/0:01- PS nu rate: 0734.9112-7037 / 0734.9130.9664 OMR: ensetetonwitioehol.alcorn 

NINAI RUA ADOLFO MARON II> SALA 203 CENTRO - CIO. 4560d:160 

Validade da Proposta 60 (dias). 

Apresentamos e submetemos a V.S.a proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo 

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

preparação, conforme segue: Para proposta dos valores ofertados foram considerados 

Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Municiplo de UNA - BA, Estado da 

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

do cronograma estabelecido. Os serviços ofertados são de total garantia de qualidade 

obedecendo os padroes exigidos por lei, assim declaramos. 

Rabona, 18 de Agosto de 2020. 

n-1.542.290/0001 -71 
MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS AUMENTICIOS LTDA. - ME 
RUA: ADOLFO MARON, te 117- BALA 203 

CENTRO - CEP 48.000-080 
ITABUNA - BA. 

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

CNN: 21.542.290/0001-75 
ANA GEISA COSTA SANTANA SANTOS 

CPF: 051.585.255-44 RG: 12.861.579-60— SSP-BA 



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

:OTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA 
mensagem 
	 CLU:24-1. 	 
refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

	 6 de agosto de 2020 09:C 
ara: cotacao@eguimed.com.br  

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19, SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

ATT. 

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

em COTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA.xlsx 
=I  33K • 



PREFEITURA 
DE UNA 

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

:OTAÇA0 064-2020 - INSUMOS DEA 
mensagem i'00202 
refeltura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 6 de agosto de 2020 09:C 
ara: wstempreendimento@gmatcom 

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19, SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

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

ra) COTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA.xlsx 
33K • 



PREFEITURA 
DE UNA 

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

:OTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA 
mensagem 002113 	 

 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 6 de agosto de 2020 09:C 
ara: siemedempresa@gmail.com  

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS, COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19, SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

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

Erwi COTAÇÃO 064-2020 - INSUMOS DEA.xlsx 
33K • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

4'001204 
ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 31 de agosto de 2020 

C.I.216/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 
	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria 	Municipal 	da 	Ziuender Zulmir Capato 

Fazenda 

Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 

Prezado Senhor, 

Visando atender a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, com objetivo 
de aquisição de INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU 192, COMO MEDIDA DE 
ENFRETAMENTO DO COVID-19, NOMUNICIPIO DE UNA-BA, solicito 
informações deste Setor quanto a existência de dotação orçamentária 
considerando o corrente exercício para a realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

TIAG BI 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 46690-000. 

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



ZU R APATO 
Municipal d Fazenda 

:04 e 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

, 	 Estado da Bahia 
N;095 	 1'00205 
ESTADO DA BAHIA 

C. 1. 220/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 31 de Agosto de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

, 
• 

Prezado Senhor, 

Conforme requisição da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para aquisição de 
INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS DESFIBRILADORES 
EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 
HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA — SAMU 192, COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO DO COVID-
19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA, solicito informações deste Setor quanto á 
existência de dotação orçamentária para o exercício de 2020, no intuito de 
empenho da referida despesa. 

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

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



Sem mais para o momento, 

Diretor da divisão 
Almeida 

e contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

c00206 ESTADO DA BANIA 

C. I. 101/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 31 de Agosto de 2020. 

Prezado Senhor, 	
1 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 

para a INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU 192, COMO MEDIDA DE 
ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA, segue 
informação deste setor quanto à existência de dotação orçamentária para exercício de 
2020, no intuito de empenho da referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

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

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13672605/0001-70, Una - Bebia. CEP 45690-000. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

1'00207 ESTADO DA BAHIA 

C. I. 221/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

'• Una/BA, 31 de AGOSTO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EXMo. SR. TIAGO BIRSCHNER 

Senhor Prefeito, 

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

Atenciosamente, 

ArZIU D ZULMIR PATO 
Secreta'# Municipal da azenda 

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

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



/ 
6i-WAVSHI GT• EIS DE MACEDO 

Chefe Setor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ít10208 
ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 31 de AGOSTO de 2020. 

C. I. 049/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e Caio Cézar Oliveira Santos 

Contratos 	 • 

Assunto: Solicitação 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal De Saúde para 
fornecimento de INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU 192, COMO MEDIDA DE 
ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA, e conforme 
disponibilidade de dotação orçamentária da Divisão de Contabilidade, 
informamos que as cotações apresentadas refletem os preços praticados pelas 
empresas do ramo do objeto a ser adquirido, tendo sido fruto de criteriosa 
análise para verificação dos preços de mercado. 

_ 	
Atenciosamente, 

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

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



TIAGO BIRSC1jNER 
• Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

. r'00209 
ESTADO DA BANIA 

Una/BA, 31 de Agosto de 2020 

C. I. 217/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade de aquisição de INSUMOS DESTINADOS À 
UTILIZAÇÃO EM APARELHOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-
DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI 
SILVÉRIO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU 
192, COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE 
UNA-BA, solicitado pela Secretaria Municipal de SAUDE, e conforme disponibilidade 
de dotação orçamentária da Divisão de Contabilidade AUTORIZO abertura do Processo 
de Dispensa de Licitação. Após, à Procuradoria para Parecer. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.60510001-70, Una- Bebia. CEP 45.690-003. 

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



Decretos 

MUNICÍPIO DE UNA ." efit371°  

Estado da Bahia 
Gabinete do Prefeito 

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

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia. no uso de suas 
atribuições legais conferidas. in casu. peio 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, sob a presidência do primeiro. 

Parágrafo único. Para suplência de qualquer Membro acima 

indicado. nomeia-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. Bailia, em 02 de Janeiro de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira ae Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.60510001-70. Una - Bahia CEP 46690-000. 

E-mail wounagauop.baioov Or - Tel. (73)3236.2021/202212023. Fax. (73)3236-2186 

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

Una 
Diário Oficial do 
MUNICIP10 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. CMMOUDUAES3SHPHZDE5DVG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente 



ESTADO DA BANIA 

TY LA 
President da Comi ifyi5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

_ roem 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 111/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

111 	Ao 31 dia do mês de AGOSTO do ano 2020 (dois mil e VINTE), a Comissão de Licitação, 
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e decidir 
sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação da empresa DORMED 
HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 01.505.499/0001-51 e considerando a 

imprescindibilidade de INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS 

DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS 

DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL -"FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU 192, COMO MEDIDA DE 

ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA, para atender as 
necessidades da Administração Municipal, contendo todos os requisitos indispensáveis 
ao atendimento das utilidades, resolve a Comissão com fundamento no art. 40, ART. 
40-E, parágrafo 20, da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde publica de importância 
internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, considerar 
Dispensável o Processo Licitatório, cujo Termo com as justificativas segue em anexo 
para a Homologação do Executiv Nada mais havendo, pelo Presidente foi determinado 
que fosse encerrada a presentepara os drvidos fins de direito. 

4n4 
DERNANI SANTOS  SILVA 

Membro da Comissão 

CAIO CÉZA 	 SANTOS 
Membro da Comissão 

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

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



Ministério da Economia si.J,R  cis, e)  Secretaepari arrni ao  dnot o  GNoavce,  ronnoa iDdi ge  i tRa leg 
 istro Empresarial e Integração 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gorais 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

1-00212 

NIRE (da sede ou filial quando a 
sedo lar em outra UF) 

31600094290 
1_ RhOULRIMEN I O 

Cddigo da Natureza 
Juriclica 

2305 

ir de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	DORME') HOSPITAI AR PIRE( 1- FPP 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N* DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	OTDE 	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 900400398  

N 

111 11 
MGP 

FCN/REMP 

11 11111H1 1 1111111 

1 	I 	002 ALTEFtACAO 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

RF I O HORI7ONTF 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

• 
Assinatura: 

16 Julho 2012 	 Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(als) Igual(als) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A decisao 

/ 	/ 
Data 

NÃO 	 NÃO 	/ 	/ _1_/...............  Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

E
r Exigência 	3' Exigência 	e Exigência 	9 Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

W
Processo deferido. Publique-se e arquive-se. ir 

	

	 a 
rocesso indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA r Elligêrta 	3' Exigência 	M Exigência 	9 Ex geriria 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ _ _ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7391236 em 17/07/2019 da Empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, Niro 31600094290 e protocolo 192976443 - 
12/07/2019. Autenticação: 139874DA984DA60335EE44A144957242725E5D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  o informe n° do protocolo 19/297.644-3 e o código de segurança vqC9 Esta copia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Mannely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 

DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 

CNPJ 01.505499/0001-51 NIRE: 3160009429-0 
g' DO 21 4 

GILSON ALBINO DE SOUZA, brasileiro, comerciante, casado em regime de comunhão parcial, portador do CPF n2  

414.998.916-87, carteira de identidade n2  M-2.130.040 expedida pela SSP-MG, com domicilio e residência à Rua Enéas, 642 

Bairro Novo Glória, em Belo Horizonte/MG, CEP 30880-010, titular da "DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP", registrada na 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, NIRE 3160009429-0, inscrita no CNPJ sob o n2  01.505.499/0001-51, com sede e 

domicílio na Avenida Amintas Jacques de Moraes, 800 Bairro Coqueiros, em Belo Horizonte/MG, CEP 30881-202, resolve 

alterar o endereço da sede da empresa, com como consolidar o ato constitutivo. 

O Objeto Social que era "comércio atacadista, varejista e distribuição de produtos hospitalares, veterinários, laboratoriais, 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, manutenção e locação de equipamentos hospitalares" passa a ser 

"comércio atacadista, varejista e distribuição de produtos, aparelhos e máquinas odonto, médico hospitalares, veterinários, 

laboratoriais, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, manutenção e locação de equipamentos hospitalares". 

Em virtude desta alteração o Ato consolidado passa a ter a seguinte redação: 

Cláusula Primeira - A empresa adota o nome empresarial de DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 

Cláusula Segunda - O objeto social é o Comércio atacadista, varejista e distribuição de produtos, aparelhos e máquinas 

odont.:), médico hospitalares, veterinários, laboratoriais, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, manutenção e 

ao locação de equipamentos hospitalares. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Avenida Amintas Jacques de Moraes, 800 Bairro Coqueiros, em Belo 

Horizonte/MG, CEP 30881-202. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 22/10/1996 e seu prazo de duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital social é de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda 

corrente do pais. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de 

representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de 

alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da 

empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime (alimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa 

individual de responsabilidade limitada. 

411 Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste instrumento. 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2.019. 

Assinado digitalmente pelo Titular/Administrador. 

UILSON ALBINO DE SOUZA 
Titular/Administrador 

CPF: 414.998.916-87 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro soba n°7391236 em 17/07/2019 da Empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, Nire 31600094290 e protocolo 192976443 - 
12/07/2019. Autenticação: 139874DA9B4DA60335EE44A144957242725E5D. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral Para validar este 
documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/297.644-3 e o código de segurança vqC9 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Mannely do Paula Bornfim — Secretária-Geral. 
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CPF Nome 
Assinante(s) 

414.998.916-87 UILSON ALBINO DE SOUZA 

CPF Nome 
Assinante(s)  

414.998.916-87 UILSON ALBINO DE SOUZA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

i'00218 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, de nire 
3160009429-0 e protocolado sob o número 19/297.644-3 em 12/07/2019. encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 7391236, em 17/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria 
da Piedade Sousa. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portaIservicos.jucemg.mg.gov.br/PortaUpages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Documento Principal 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 17 de Julho de 2019 

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 	 Página 1 de 1 

8, . 	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7391236 em 17/07/2019 da Empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP, Nire 31600094290 e protocolo 192976443 - 
12/07/2019 Autenticação. 139874DA9B40A60335EE44A144957242725E5D. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este 
documento, acesso littp://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/297.644-3 e o código de segurança vqC9 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Mannely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 	 , ,._ 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

í'fl0117 
O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF 	 Nome 

303.777.496-72 

873.638.956-00 

MARIA DA PIEDADE SOUSA 

'MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Quarta-feira. 17 de Julho de 2019 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7391236 em 17/07/2019 da Empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP. Nire 31600094290 e protocolo 192976443. 
12/07/2019. Autenticaçao: B9874DA984DA60335EE44A144957242725E5D. Marinely de Paula Bornlim - Secretaria-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/297.644-3 e o código de segurança vqC9 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Mannely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 	 vaçr 	
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10/02/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

P.C../ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
01.505.499/0001-51 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/10/1996 

NOME EMPRESARIAL 
DORMED HOSPITALAR EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ABL/IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de Informática 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospltalari partes e 
peças 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrónicos para uso 
doméstico, exceto Informática e comunicação 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
77.394-02 - Aluguel de equipamentos clentificos, médicos e hospitalares, sem operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA .;URÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl 

LOGRADOURO 
AV AMINTAS JACQUES DE MORAES 

NUMERO 
800 

COMPLEMENTO 

CEP 
30.881-202 

BAJRROTDISTRITO 
COQUEIROS 

MUNICIONO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

ENDEREÇO ELETRONCO 
CONTROLADORIA©DORMED.COM.BR  

TELEFONE 
(31) 3474-9151/ (31) 3474-3654 

ENTE FEDERATIVO RES>ONSÁVEL (EFR) 
...... 

Sil JAÇA° CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/03/2002 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECAI. DATA DA SDUAÇÃO ESPECIAL 
mem. 

reit121 9 

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

Emitido no dia 10/02/2020 às 16:17:04 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

111 



PIEFETTURA MUNICIPAL 
DE BUO HORIZONTE 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA 
N°2019002550 - PROCESSO: 121387 - VALIDADE: 09/12/2020 

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal n°7031, de 12 de janeiro 

de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento: 

1'00220 
DORMED HOSPITALAR EIRELI 
CNPJ/CPF: 01505499000151 
Estabelecido: AVE AMINTAS JACQUES DE MORAES, N°800 Complemento: - Bairro: COQUEIROS - CEP: 30881202 

que exerce a(s) atividade(s) der 
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - CNAEICBO: 4773300 
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; 
PARTES E PEÇAS - CNAE/CBO: 4664800 
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR - CNAE/CBO: 7739002 
- COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE 
LABORATÓ - CNAE/CBO: 4645101 

com a(s) seguinte(s) especialidade(s). 

ii. DISTRIBUIDOR DE MáQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÓDICO-HOSPITALAR; PARTES E 

EçAS 
- DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO 
- DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO 
se compromete a: 
Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, 

recuperação e defesa da saúde, referentes As atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de 
penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do 

estabelecimento. 

Belo Horizonte 09/12/2019 

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e 

si...regulamentado pelo Decreto Municipal n° 17012 de 08 de novembro de 2018 e pela Portaria SMSA/SUS-BH n° 0423/2018 

1) Este Alvará devera ser renovado anualmente; 
2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa devera ser comunicada à Vigilância Sanitária; 

3) Este Alvará deverá ser afixado em local visivel ao público, sob pena de multa. 

SISVISA - Sistema de Vigilância Sanitária 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

4110221 

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

Nome: DORMED HOSPITALAR EIRELI 
CNPJ: 01.505.499/0001-51 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:45:52 do dia 06/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/10/2020. 
Código de controle da certidão: 7F43.D2BA.51301.FA1A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Clít2rA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	01 505 499/0001-51 
Razão Social: DORME) HOSPITALAR EIRELI EPP 

Endereço: 	AV AMINTAS JACQUES DE MORAES 800 / COQUEIROS / BELO HORIZONTE / MG / 
30881-202 

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:17/08/2020 a 15/09/2020 

Certificação Número: 2020081702134356825015 

Informação obtida em 17/08/2020 15:15:10 

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

Cf 



20/07/2020 	 SARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

I 
143.- 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

20/07/2020 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
18/10/2020 

NOME/NOME EMPRESARIAL: DORMED HOSPITALAR EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062199428.00- 
92 CNPJ/CPF: 01.505.499/0001-51 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES NÚMERO: 800 

COMPLEMENTO: BAIRRO: COQUEIROS CEP: 30881202 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

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

I. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para iavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários a 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000409957838 

4 '00223 

ht1ps //wwwifazenda.mg.gov.br/solictrI/SOL/CDT/DETALHE_746,0escServico=Solicitar+Certi"E3o+de•D%E9bitos+Tribut%Elrios&numProto... 1/1 
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REGISTROS DE ACESSO 
Codigo de Controle: ABCDEGHOQK 
Documento/Certidão no 13.637.509 Exercício: 2020 

o Emissão em: 10/08/2020 	Requerimento em: 13:25:40 

Nome: DORMED HOSPITALAR EIRELI 

DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA 

o 

o c 

o 
c o 
o. 

Validade: 09/09/2020 

10108/2020 	 cndonline.siaiu.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND.xhirni  

'W224 
Prefeitura de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Fazenda 
Subsecretaria da Receita Municipal 

CNP): 01.505.499.0001.51 o 
rJc 

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de I_ 

g Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que ã 
O o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos O - 5  inscritos ou não em divida ativa. 

O 
o 

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e 
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros 

de acesso deste documento. 

D
O

C
U

M
EN

T 

cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/gulaCND.ximmi 	 1/1 
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en0225 
PODER JUDICIÁRIO 

..:US':1ÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DORMED HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.505.499/0001-51 
Certidão n°: 10556325/2020 
Expedição: 09/05/2020, às 10:33:17 
Validade: 04/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DORMED HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.505.499/0001-51, 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. 

Dv.cs e sugest 5es 	nc:r.flst.)L'i.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

1̀1026 ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 111/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação de INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM 
APARELHOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU 192, COMO 
MEDIDA DE ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA; 

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. 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. 

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ I3,6726050001-70. Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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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 Licitatário, com 
fundamento no art. 40, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
recomendar a contratação DORMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 
01.505.499/0001-51, 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/Bahia, 31 de AGOSTO de 2020. 

TYLjteCRDA 
Presidente da Co tssão 

• 

(-------... 'oettvno eram 
 FERNANDA SANTOS DA SILVA 

Membro da Comissão 

- 

NTOS 
Membro da Comissão 

L 
	 • 

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

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



"Esie cexto nác•substinii o publicado no Diário Oficial do Estado" 
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Categoria: Decretos Nameraltis 
Número d.e Ato: 19549 	

. 
DRtao MO: quarta-feira, 18 de lviw:co de 2020 
Data de Publicação na DOE: qui:_iza-feira, 19 de Iviarço de 2020 
Ementa: Declara Situação de Emessár.cia 'em todo o ter.itário baiano, afetado por Doersça 
Infecciosa V. - COBAADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da 
Integração1Nlacional n°02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfren 

DEC2ZTON' 19.549 Dr:, 18 DENIiiãÇO DE 2:0
-2.0 , -, • 

Deeinra Situação de Emergência em todo o 
teMitória baiano, afetado por Doença Infecciosa 
Virá'. - COBRAE 1.5.1.1.0, conforme a Tristrução 
Normativa do !Ministério da Integração Nacional na 
02, de 20 de dezembro de 201.6, para fins de 
prevenção e enfrentamento à COV1D-19, 

e dá 

outras providências. 

O GOVE:R.,NADOR DO ESTADO DA BAIMA, no uso da 
atribuição que lhe conferem os incisos NI e XII do art. 105 da Constituição 
Estadual, o inciso 'VII do art. 7° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, 

c- com fundamento no inciso 11 do § 1
°  do art. 6°  datei Federal n°  8.080, de 19 de 

seternbro de 1990, considerando Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido meálante politica& sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de, d...0C.IiÇa e de outros agravos c ao acesso universal e igualitário às ações e 
servloos para sua orem:3t:310, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

C.--onstitui0o Federa; considerando a classificação peia Organização *Mundial de Saúde, 

ao dia 11 de março de 2020, corno pandemia do Novo Coronavírus; 

considerando que 
a situação demanda o eprego urgente de 

tnedidas de prever.e1o, central° e contenção de riscos, danos e agravos ã saúde 

pública, a firn de evitar a disseminação da doença, 
DECRET A 

krt. 1° - 
Fica declarada Situação de Emergência em todo o 

território baiano, ern 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 enfrer,tarnentr h COV1D-19, 
Art. 2: - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos 

ristaduais, no âmbitp das suas coropett nelas, para envidar esforços no intuito de 
apoiar as ações de rt sco“:ta ao desastre, reabilita:Ao do cenário e reconstrução. 



Art. 30 - Para 5ns do ar:. 1° deste Decreto, no ambito do Poder 

Executivo Estadual, considentu-se serviços 
r_. ii b 1 i c o s essenciais as atividades 

relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, 
• fiscalização e 

arrecadação. 
Art. 4' - Fica estend:d2 a todos os lvIunicípios do Estado da Bahia 

o disposto no art. file do Decrete nc 19.529, de 16 de março de 2020. 
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Art. 50 - Ficam suspensos, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da 
primeira hora do dia 20 de março de 2020, a circulação e a salda, e, a partir da 

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

-
1' - de qualouer transporte coletivo -intermunicipal, público e 

priv.axio,_ _rodoviário .. e 'flidrcviario, nas modalidades regular, fretamento, 
complementar, alternato 'e .de- -tals-','-ficVS '541.10.-Idípio75.-de 'Salvador, --Feira de 
Santa' Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vara Cruz e 

Itaparica; U - de ónibus 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 Regieles l\fletropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em 
locais próximos aos Municípios dc Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos 

para o eMetteiClO de atividade nrcrissionai. 
% 2° - Outra.s eT:CCÇÕeS deverão ser expressamente autorizadas pela 

kgência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, ".Cransportes e 

CoMunicações da Bahia - A.61-323A ou pelos Municípios. 
Art. 6° - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os 

atendimentos oresenc‘ais do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC nos 
1,,,t_.itticipi05 de SssIvaclor, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas 

e Simões Pilhe. Art. 1' - A Policia Militar da Bania - PMBA e a ACERBA 
e4iz5rão a fiscalização do quanto disposto no art. 50 deste Decreto, com eventual 

apoio das Guardas Iviunicipais. 
Parágrafo único - O descumprirnento de suspensão prevista no 

ati.. 5° deste Decreco Unnortara na apreensão imediata do veículo de transporte, 
público ou parr_lcular, srm. prelq.zo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem 

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

Estadual de EITtereência em Saúde Pública - COES Ba. 
Art. 90 - A. ACERBA editará noas complementares ao 

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

suas competências. Art. 10 - Este Dec:retoc.ntra 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 no 1.3.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

PALÁCIO DO GOVER2•10 DO ESTADO DA BARIA, em 18 de março de 2020. 



Riji COSTA 

Governador 

Bruno Datister 
di Casa Civil 

Erielvinode Siiva Góes Filho 
Secretário da Admairlstração 

Walter de Freitas Pinheiro 
Secretário do Planejamento  

Manoel Vitário da Silva Filho 
Secrotárlo .da Fazenda 
Maurício Teles Barbosa 

Secretário da Segurança Pública 
.ierónimo Rodrigues Souza 

Se.ore.tarle da Educação 
Fábio V9las-f3 02.5 Pinto 

Secretário da Saúde 
João Leão' 

Secreto de Desenvolvimento Económico 
Carlos Martins Marques de Santana 

Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
Arany SantanaNeves Santos 

de Cultura 
João Cat?:os Oliveira da Silva 
Seorctário do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
S'ecretário da Agricialtura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca e Aquicuitura 
Leonardo Góes Silva 

Secretar 	
infraestrutur a I-ItdrIca e Sanearnento 

de Magalhães Santos 

secretkio rio Trttbaliho, Emprego, Renda e 
Esporte 

Nelson Vicente Portela Pellegrino 
Secretário de Desenvolvimento Urbano 
Adálla Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Marc's Benicio Foltz Cavaleanti 

Secretário de Infraestrutura 
iulletat Maria Cardoso Palmeira 
vetaria dePolíticas para as Mulheres 

Fah,,,a dos Reis Santos 
Sec.retária de Promoção da Igualdade Racial 

Cibele Oliveira de Carvalho 

Secretária de RCIa0eS 
Institucionais 

Iosias Gomes da Silva 
Secretário de Desenvolvimento Rural 

is.dre, Nascimento Curvello 
Secretário de Comunicação Social 

Fausto de Abreu Franc,c 
Secretária de Turismo 

Nestor Duarte Guimarães Neto 
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização 
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Publicado em: 2.0/03/2020 Ediçáo: 55-C i SaoSo.".. - Extra Pásine.:1 

Paco saber que o CongreSSC: Nec.ioi-aL api.ovou, o eu, Antonio Anastesia. Primeiro Vita-
órgao Ates do Congresso Nacional.. i  

Presidente do Sanado Federai, no eXercicio da Presid.ancia. nos termos do parágrafo Único do art. 52 do 
Regimento COMUM 1 e do incise XXVII! do art. 48 do RegImento interno do Senado Federal promulgo o 

uinte 

6. DE 2020 
_ 	

. 
Roca r1002 para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101. 
de 4 de rra.ic cie 2003 a ocorrência do estado de c.alemida

de  

pJolica, nos termos da solicitação do Presidente da Republica 
encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 

2020. 

Art.le Fica reconhecida, ,

..?XO.Svarnente ioara. os fins do art. 65 da Lei Complementar n°101. de 0 Congresso Nacional decreta: 

4 de mao de 7o00. notadarrente para as d.sper,ses de sun girnento dos resultados fiscais previstos TIO art. 

20 

 da Lei no 1.3.898, de 11 de novembro da 2019. e da .imit.acão de empenho de que trata o art. 9° da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência. do estado de calamidade pública, com, efeitos 
ate 31 de dezembro de 2020, nos termos de solicitação do Presidente da República encaminhada por 

Art, 

meio da Mensaoern n°93. dela de marco de 2020 2" Fica constituída Comissão Mista no árnbito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis

)  

oeoutades e 6 (s&.°) senadores. com 

 igial número de suplentes com o objetivo de acompanhar a situaçã

o  

fisrsi e a :aXt cução crçarnentária e finarc&re das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de 

ã 1° Os traballoc ooderão ser desenvolvidos por Meio VirtUal, nos ternos definidos pela inoori:ância rii(.ornacional.rela..&.onada ao coronavirus CCovid-1_9). 

§ 2° 

 A CoMisSão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia. para avaliar a Presidên 
situaçãO fiscal e a execução ercamenkaria e financeira das medidas reladonadas à emergência de saúde 

cia da Comissão. 

pCibIca de Impo(tãncia internaconai retadonacia ao coronavtrus (Covid49). 
"S 3' $ \ rnestralmente, a :.:e.r.ssãe realizará audiênCla pública com a presença do Ministro da 

Econot--.ia, paras.

,presentacão e aça. ctoac. de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução 

orçamentária e financeira das rnedibas rel.-acione-dai: c'
-'
.1 emergência de cauda pública, de importência 

ir'‘lennecional relacionada ao coronavkus (0cNid-1.9), que deverá ser pubUoado pelo Poder Executivo antes 

da referida audiência. 

E.st, 
 c onteSda neo sub?aul o publica as na verses cr r.,acaca. 

sseense...isiaceetos 

MÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 	
i'00231 

seg 
DECRETO LEGISLATIVO 

Art, 3° Este Decreto Legts,.a_vc 
0

tra em vigor na data de sua publicação. 

Soneto Federai. em 20 de março de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do senado Federa, 

no exercício da Presidência 



Presidência da República 
emeretgrIa-Gerat  

Subcinfia rara Assuntas Jurid!cos 

ittg-L-Winig,_ag_t!,"21LE_Ç_VgagISSISE-2-02A 
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S.P_Incjja_gg 	
Dispõ d

e saúde pública de importência
e sobre as medidas para enfrentemento de 

emergência 

servis...acato. 	

internacional decorrente do coronavírus responsável 

peio surto de 2019,  

O PRES!DeNTE. 

	

ei 	

13/‘ IttEtwagt..1Cfr. Faço 'saber que 0C-n95° Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Leg~,  

	

L; 	. 	
. —_—____ • 	

.
• 

Art. 1° 

 Esta Lei citspne sobre as rnec_Çdas ei_e poderão ser adotadas pare enfrentam 

	da e ento 	
mergência de 

saúde pública da importáncia Internacional decorrente do cororavIrus responsável pelo surto da 2019. 

§ 1° As medidas estabals.

scidas nesta LeI cPWlyarr. a proteção da coletividade
.  

•

in § 2' Ate do Ministro de Estado de Saúde disporá sobre 2 duração da situação de emergência de saúde pública 

§ 3° 

 O prazo de nt_le trata c §, 2° deste art',oc não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial 1111,tie trata esta Lei. 

k - isolamento:  

de aúde. 

M. 2°  Para fsn separação de pessoas deetnes eu contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
S .s de disposto nesta Lei; considera-se; 

mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 

U - quarentena: re.:strição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que e, 

não estejam doentes, ou de bagagens, cont 
	

es animais, meios da transporte ou mercadorias suspeitos de coronavirus;   

contaminação, de maneira a evitar 8 possív& contaminação ou a propagação 

do coranavirus. 

Paragrafo únirc. As definições estabekeoidas °elo Adicto 1 do Regularnento Sanitário Internacional, constante 

do Aneig_a_ope~_nnt2,_asirsie 

	
aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

A• aa Para antrentarnento da erte:-gêndia de saúc'e pública de importância Internacional decorrente d 
up eaff3~4ner4,04-c-„rée-s-sea

éeteelazfe-e.átsee-,--a€4-seof~sEli~ 
 

	

a- 	
,N4,--2A—Pefe-erne-rasa-eg-effteri- 

coror.avinis, 

 

os auwidedes poderão adotar, no ârobita de suas competência-6, dentre outras, as seguin

te  

medidas; 	
ft,SfiLdp_02_42áp_pe_ta__,M.1tt 

 

1- soiarnento: 

1 - luarentena 

ill - determinação de realização compulsára de.: 

a) exames médicos; 

b) testas laborators; 

c) 
coleta de amostras clincas; 

d; vacinação e outras Med1da5 pr311-át102s; nu 

vAinkaans1tsown'oricaM_Ctii_atc2Ste-2:22:2027,e t:T)1:17ç4.r!1rr. 

!92?; 



-ciso Vil; co caput deste artigo. 

/2020 

00 '2 3 3 

V4----r~e-a)teepsiaaei-e-keefsetrtee--etanc, 
.6--Gfr

'SJ-43-42-ere"--peeemzeraly,§0-44~466-43 

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

Agência Nacional 

le Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
	ai.e.daçk)._44Lal _ 	M di 	r 's r 	° 

e) entrada a ;atida do Pafs; e 	
nrirsIgit.p_ele__Me_ lcd_la.21-Q-Viagriefiale_2(32-0 

;3) ; conmoção interestadual e intern;dpait 
	rj_iç'____10 rie

jle2itegi.d/Largide_Olisn--act-925-.a) 

VI; -:-;:z.c;u1slça-6 - Ele. bens e serv!çQs de nestes •flátura!s 
e juridicas, "rvpótese. em que será garantiC10 13 

nportação de produtos sujeitos à vigilância sanitária 
sem 

• 

e) tratarnentás rnéci!”-os especçficos; 

!V - estudo ou investigação epidemiológica; 

- eyurnação, necropsia, cremação e, mane:o de cadáver, 

pagamento posterior de indenização justa; e 

Vill - autorização excepciona! e terop.orária para e_ 

!'eg‘stro 	
Anvisa, desde eus: 

a) 
registrados por autor‘dads sanitária estrançsjra: a 

b) 
previstos em ato do Ministério da Saúde. 

§ 	

As medidas prevlstas neste artigo somente poderão ser determinadas com 

base ern evidências cientificas 

e em analise.s 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. 

sirelto ris serem jracrrreciss Permanentemente sobre o seu estado 

de saúd 

e 

e e a assistência à famíli
a 

enriçar-J.: regdiarner,tc 

ti - o direito de receberem tratamento rira to; 

;t Será 
 cor siderado falta justjficada ac serv;çc público ou 

	
tividade laborai privada 

o pedodo de 
à a 	

ausênci 

decorrente das medidas previstas neste artlgo. 

§ 23 

 Ficam assegurados ás pessoas afetadas peias medidas previstas neste 
artigo: 

t‘l - 
o rno respeito à dignidade, aos direitos 

hUrTN2TIOS e as liberdades 
fundaMentals das pessoas, 

COntorrnE 

preconiza c ,krtigo 3 dc Regulamento Sanitário Internacional, constante do A e 

	re 	° 1 	, 

?te_eirg d_e_L2Z_Q • 

delas acarretará- responsabilização, nos termos previstes em lei. 
	

e o descumprimen 

§ 	As 

pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo , 

5
0 Ato do Ministre de Estado da Saúde: 

- C:18;:!ará sobre as condiçães e 
os d-ezcs apic 

artigo: e 
!I - concaric-sá a autorização a que se refere 

rél-W-Arte-ejeniu-Se.as44;ejes-;:es-46. 	 dre-e:e-e 

isfe~-ne-tnejse-114--cle-cets~stereleér, 

§ 6 	

Ato cenlunte dos Ministros se Estado, da Saúde, da justiça e Segurança Pública e 

da Intraestr 

cw3poré soUre a medjda prevista no indo ',ti dc zaotit. 
	(Redaçfra_daia_p_ela

,..0-202C 

‘wm.dianaito cov 	
03Lato2C19-2012'2;2320,1,9!.!_iarga.ntm 

á ;eis às medidas previstas nos indsos I 
e II do caput da 



• §, 6°:-A. a aio conjunto a que se refere o 4 
ae poderei estabelecer delegação de com te 

	pai.. . - . 
412C20 

as casos nele ornis.sos. 	
QrigliSS-pSE:iiás_drjá_Ltn 

 

.5, 7° 
 As Meddas previstas neste artigo poderão ser adetadas: 

	 efifi '234 

1, _ paios 
gestores locais ds saúde, desde que autr.., ados peie Ministério da Saúde, nas hipóteses dos Indsos 

I - peio Ministério da saúde; 

., li, V, VI e Vill do caput deste artigo; ou 
Hl .. pelos gestores ocais de saúde, nas hipóteses dos incises la, tV e Vil do caput deste artigo. 

§ 8' 

As me.ciidas previstas oeste ego, quando adotadas, deverão resguardar o exercido e o funcionam

ento  

(ir,Lccl-Ligg_p_gLagi.P_Cargi/LaCies°_92&,_4,2_24-2-0. 

§ 9

0 O Predente da Recública disporá.. mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais da serviços públicos e atividades essenciais. 

e que se -rafarem c ,S 89y -• --- -- .............
.............................. 

• -- - •• 	••• 	---- 	. 	_ 	._ § 10. As medidas a que se referem os incisos I, il e Vi do caput, quando afetarem e execução de sentiços 
públicos e atividades essenciais, inclusive as rep,Liadas, concedidas ou autorizadas, somente podergo ser adotadas 

em ato eapeaffion e desde que em articulação_ a

previa com o órgão regulador ou o Poder concedente ou 

§ ti. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços autorizador. 	odici_I--iki_gaegiga l_31.1.-
""IP--za, sia2.0_2_5i, 

lid3s e atividades essendais, definidas nos termos do disposto no § 90, e caras de qualquer espécie que possam 

rrefer dessOastecimento de géneros necessádos à população. 
	Oncli_1_49_p_el_a___MSe-a v' i ° 

irt 

estimetéeseeteiStre~gésiée-elea-pat' : 
	

eiLat--siee;sffesare-40-eer-ea.~€1eretoe4fate 
ZO2f1), 

-Pkr
---r-i's-ç4se-aiefrerrrradareate.0.er-e-affée-

._ 

de que treta es',.:-.. Lei. 	
. ' oca° d.aga_peL_

aiaarovisorai„d_e_2P-2-0. 
. 	

coronavtrus 
insumos 

isrt. 4» Édispensável a licitaçã.o para aquisição de bens, serviç , . clusive de engenharia e 

c 	

, 

pública de irnportáncla Internacional deco 
	te do 

est&cei,  

' 	4 s s- 
 enf re ntai:bento da emergência Cs saúde 

§ 1' 

A dispensa de licitação a que as refere o c_p deste artigo á temporária e aplica-se apenas enquanto 

perdurar a ernergáncia de saúde pública de Wiportãnda :nternacional decontnte do corOnW5. 

§ 2' 

Todas ascontrafações ou aciiisés reai‘zadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibiltzadas 

em sitio oficiai especifico no rece mundial de comoutadores 
18 e vem r 

(Internet), contendo, no que couber, aláro das 

número de sua Inscrição na Receita FedeTral do Brasil, o prazo contratual, o 

volo_0_11r o  , oo rneosmooeotidvoo coprnotroessoatado 

informações previstas no §,,Afti—
it4 grUriL:a Lalif_Li_2:52:7_,  

que cstelarri com inidoneidade declararia eu com c direito de participar de licitação ou ry

coirrictrsatearin:oummcos dedeermArdc rooirztacão cm., -aquisição. 

II §. 22 excepcionaim.ente, 
será 

possvel a corltrateção de fornecedora de bens, 

(inch; idn_gekdiftedjde,229j_ds_gria_ate,252' , d
e_2ri_2:3._). suspenso, quando se 

tratar, coroprovadarnente, oe única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

§4c Na hipot.ese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contrafação 

	

. 	::, 

nriais de Lm órgão eu erridacie, c sistema de reoist.rc da preços, de que trata o lagiso_11._go_vaput•o 

	• : _ z 

8r1 /43_5 , de: 
 21 _..çi_ j ti nirip cl.Q. jia noborá ser ,..tiiizado, 

	fjfiçiut jâ_g_paia.neftid_a i_p_n_)\lia—'r—
ia n° 9_51,_ge2sQ22). 

§ E° Na hipótese de inexistência de regulam:Ente especifico, o ente federativo poderá aplicar o regulam

E  

federal sobre registro de preços. 	
Un_cillec ,pElallegida-i-Dr_ovisót----5---1°9  I , c_i_e_2-42Q)  

§ e° Ci Órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecera prazo, contado da data de divulgadit 
intenção de registro de pre.ço, arte dois e quatro dias úteis, para que outros Órgãos e entidades manifestem inter 
em participar do sistema- de registro de pre.óos nos termas do disposto no S 4° e no § 50. 

	(isiduid.12-~ 

Ant. 4°-A P. aquisição de bens e a cortretaçãe de services a que se refere c3 cruput do art. 4° não se rasei 

eouiparr:entos_-

• novos, desde que o fornece:ia:. se responsabilize peias plenas condições de uso e funcionatne 
Provlsórie2D° 	

aaam. 

	

bem adquirido. 	(Iricligg..pai
rsiisJ5r , to_j_e_2_020). 

viontolzraro.00vOriccvil_G3Lato2019-2022i2C9C•';&;( 
1321'.;:rtt<r. 



isid:4"-i3 nies dispensa& de !Icliaçáo deccrral:SS do di5posto nesta Lei, presurnern-se ateilutu.- -_ I412020 

- OCerreCi de 	
de eMergèrCiaj 	..,11211-_,-, pela iS): A..LL 	

, a), "1 0  2 35 
•• 	(Indafplo.pajta_PES—

"P' 9.26,_g_g__2Q2S,). 

ii - nacassidade de pronto atendimento da situação. de ornerciércia; 
	.(112, it_c_11..dg_ogia_Me 1c4_1(1Y-r-GY-15-Catif 

I 	a 	SILSOÉ10  

III - existência de risco a segurança de pessoas; obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 

púbs ou particulares; e 	
(1!_ilíd -patalvia 

 

p ajgdigie
rtgaS,,gaigi 	

L Inal-41dg  

IV .- limitação da crintrefeção à cerceia necessária ao atendimento da situação de emergência. 

Art. 0-O ?era as contrafações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentemento da emergência de 
que trata esta i .ei, não será exigida a eAsboração de estudos prefirnInares quando se tratar de bens e serviços 

eqmuns. 

 

Art. 4S-D--0_Getencietnarito_de Riscos dao-nritratação.somente será exigível durante a gestão doi contrat

o.  

Wadát_r_
lo pelalyiadj.012.2,21adiSaL

iii_925_,a):' . • ''' " --- 
	- - 	- ---- 	 ..-.___:_. 	. 

Ar,t 4°-.r: Nas contratactSes para aquisição de ber.s. serviços e insumos necessários ao enfrentamento de 
amergancio cue trate esta Lei, será admitida e aprese-ta:Ao de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

§ 12 

 O ter-rics de referência simolificedc cu O eroleto básico simplificado a que se refere o caput conterá: siiinnitificacio. 	
(inditlqg_pela hl erli i 	

r vis rjeudt..92..§,a). 

akciuidsl.peia.i.Aectidf-J-IS_ip
n,slit.2.1i2._Q.)  

i -- declaração do objetot 	
(iter_i_ejai`a -1__bjc_WS--

n?-225"sie.2Q2ial 

il -fundamentação simplificaria da contratação; 
	

(Lad_vi-d-g_ralV,e_diga-ar-9-2.15Adanaessie-2425). 

15.1- dascriç'ao resumida da solução apresentada; 
	

(~esseia-aar-Saádis jf._a925-,_d_e2çàaü). 

IN - requisitos de contrafação; 

 

\I - critérios de medição e pagamento: 
	k1/25_,s_Lilito_ e-ti Mo___a_S-0-1-0---4-1E-

.,_d_g_2-0-29), 
OrçaiViiçigi-P-e1W- 

Vi - estiniat.hlaS das preços obtidos por meio oe, no minimo, umdos seguintes parArrietros: 

a) Portal de Compra° do 	

a vi a no  

.ento Federai; 	
~-•- 

(InglaSal edicA--1?-2-SISria_p2--925_, 
	\ 

c) 
sities eie.trónicoS especializados ou de domínio amplo; 

 

b) 
pesquisa publicada em dia espedalado; 

IP 	
e) c.:)rtrataçEJ

'es alrnitares de outros emes púbiicos; ou 
	

ap_dapait.M.S1:---Q121 Pr\SP-2-92&„_det292-9-). 

e) pesquisa realizada com os potencs fornecedores, e 
	

(jectiritclo . ei Medid Provisór ° §_i_d-Q29-: 2a2Q) 

víi - adequação orçamentaria. 	
Ur_icli__*r.„_p_tieja_MSL,s3  say.1011,-_ioe_en,_d_p_aan). 

§ 2° frxceocionalmente, meolante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa 

preços de cyle trata o inciso VI de caput. 
	(iLf-iii—G_PPILIVAÇ \ c

iii-~fiP_Iitiaa..i_d_q_252-0 

§ 3° Os preços obtidos a partir da astrnattN,a de que trata o inciso VI do captst não impedem a contratação 
Poder Público por valores superkeres decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hiPtitest 

que deverá haver »stificativa nos autos. 
	{il_iilL.Wejellactr j_de.D.L92-eii..Èta-2_Q2g1). 

Art. iiin-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade compe 
excepolorairriente e mediante justificativa. poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regular 
fiscal e tratailsis'a ou, ainda, o cumprimento de arn ou mais requisites de habilitação, ressalvados a exigns

én 

apresentação de orava de regularidede relativa à seguridade Social e o cumprirrierto do disposto no jac.1P-9-i

.  

	

capiif.tio articsliafSaie:_liii lillçãa. 	
i'atiuldoi,2„le_M„aiiiida_f_rgviadÉP_L--

-1°92â,, cip_2_0_2-Q). 

AJf. 4=i-G Nos casos de ii:iitai;:én na mociaiidacie preeão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja e aq 
de 'cisne, s-ensiços e ineurros necessários ao entrentarriento da ernereiência de que trata esta Lei, os pra 

imorw.piaraiteçoiLerieeivii_031_efont2-2.C,22I202eiieiit_r 3972.i-tr. 



2f -- 
:icitdirreg,ir iiciteteries star'ec reduzidos r:612 meso,a.. 	

Glica___, &L Media Pr.v 	rIc.  

§ 1' Quando o orbe original de que trata o caput for número t-
npar, este será arredondada para o número 

eira anteCedehte. 	.0 n C i_ JAC.apitefigri.tal--DreViej,:..:_ta.r2:-.2.fia» 

- § 2° es 
recursos dos prócadlmentos licitatódos somente terão efeito devolutivo. 

rivisjonanf...92fi, _dit2_Qat:1). 	

.anÇáL--Ird°_010..141~ 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência p ,!:ca a que se refere o r
ati...3.0.-figta,..sieL2-1-1M 

!gbe_ciat c , para as licitações de que trate o aspai.. 
	,(!ricifiLgape_le_.5...4Agjg_a_p_romfrária----ta2_6_,...do_agza). 

§ 4° AsiicitaçÕea de nue trata o caput raai;zacias por meio de sistema de registro de , 
	O8 serás! 

onsideradas compras ne:ciontais, nos ternos do dispos`d 
nc: 

roguiamento federa!, observado n prazo estabelecido no 

i 6° do art. 4°. 	f iltuitto_agele 	 ig. à.:::-.)_92'.ji..,  

M. 4°-A Os contratos regidos por esta Lei terão prezo de duração de até seis meses e poderá° ser 
xerocados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de,enfrentamento dos efeitos da situação de 

ernercância de saúde cubilca. 	
(igslIÉLLitgele a...PrS12-1145-,a). 

.._... ._______ .. . 	-±---7-7—. 	....... ........ ..... 	.
-. 

........... 	
. ..... 	....-. 	:...-: - 	' - '7 ... - .. ... 

tft. 40-1 Para tis contrates
- decorrentes dos proceda-nanes õre‘iiStO-S-rat ef" 

Lei ;-Es admi nistração. páblIca poderá 

v.rt%idr que Cs 20i'ttrAtadOS fiquem 

Obilçad5s ae.ceitar, nas mesmas condições contratuals, acréscimos ou supressões 

ao objeto contrata o. o:até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 
	( c¡fulagela---M-441idft . 

Provi:36E1Ln° 926,slã 2020), 

M. 50 Toda 
 pessoa colaborará com as autor%d5des sanitárias na comunicação imediata de: . 1' 

8 0.2 35 

•
1 .. possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

ii - circulação em áreas consideradas corno regiões de contaminação pelo coronaviru
s.  

Art. G' if

.ii obricatono o comper:ilhatmentc entre orgãos e entidades da administração pública federal, estadual, 
distá:ai e municipal 'da dados essenciais à. ideritirica.çêro de pessoas Infectadas ou com suspeita de Infecção Peio 

coronavIrus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 
§ 1° R obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas juddicas de direito privado 

suando os dedos forem scildtedos por autoridade sanitária. 
§ 2" C Ministár:c da Száce manterá dados púbiicca e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 

irdestiçanárs, relativos à situação de emergência púbiica sanitária, resguardando o direito ao sigilo das Inforriações 

pessoais. 

Art. 6°-A Fcarr. 

-estabelecidos os segt:intes limites pare a concessão de suptimento de fundos e 
despesa, para as acuisições e contratações a que se re"ere o caput do art. 4`, quando a movIment 

	
por item de 

por meio ce C2.rtãO dl; 
Pagamento do Governo: 	

,(Incl:,__S_ el i e ida Provi rir 	
° 26,,c1e21-122at. for realizada  

- na execução de serviços de enpennaria. o valor estabelecido na 

• L,ilf_e,mp-als_ltj+Ljria; e 	(I. clt
_g_ific p I IVe ida Pr vi á 'a ,° • . , c, jil ._3 222.13),  

II - nas compras em gera: e outros serviços, c vaior estabelecido na ajitaid_giliciagILS2P----

a 

Lei f tb..±3ã6, de 1293, 	Vijsáit.ágg_ttistiLfte.g.igaLacyjsio_ri !_a_32_9_Z.-'6.,..ge_212_0.) 

Art. eci

-S Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trate a („eln°---12-52Zi_di 
211:11, relacionados com medidas da enfrentemento &a emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 

(trjc12S—ict,paadi 'a Pt_o____-4-álta-D ç,_2_216.°,_pie,2f32Q). 
§ le Ficarão suspensos os prazos de resposta e pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidade. 

Ca administração pública cultos servidores estear suistitos a regime de quarentena
,  

otie, necessariamente, 	

teletr 

dependam da: 	(tpábiftsjap_gatdi sál,:la_D12213_,s1Q_ZO2Q) 

.ebalho ou equivalentes 

	

I - acesso presencial de adentes o:Ui:ticos atoai-regados da resposta; ou 
	 (1...ügigi.dp_gel.P.—~I.S 

Provie.ári.? n'-' 523, de 2g2D. _, 
ii - agente público eu setor eTier;t2romente envolvde. cem as medidas de enfrentamento da situação 

emergência de Que trata esta Lel. 	(I ja:_,..
.:1k.Li_dossereo S.-.W.,_Oe29.21)). 

wv,,N.o;anal:c 
	 021fit)2019-2222i2C20,1e»...• 227 



SALVADOR, BAHIA, 

o 
ctUINTA•FaIRA 

['EMPAI:2E2020  

ANOV 
N.22.519. t] ? 37 

Art. le _ Ftca rewnlesejee, pare os fieS do disposto nos Inests e I ce 

	

art. 85 da Lei Complementar 	
de 4 de nteO de 2C00. pe:c orrzs 

coSO ncvente) dias e pedir da publicação deste Derrete, Lealfret:vc, a 

	

cootrénnia do estado de ceierridade otn.eliza 	
or. 3 erro Altc 

err, ate.nditnento 5 secitaçfác do Prefeito do Mcn1/2toic anoontnno.Oa 

por meio do O(Io AL N; 2.174120. 

	

Pd. 2° •• F.ste Den-e-a Legter.,vo entra 	
vçcr na réns te sua 

pu, t;tr.eota 

	

DA FEESiDN. A Ti/. ASSEV''...a. 	
SLItn'i 

ES7A00 	
e:", C5 Da Api:?..IL Da* 

Depúlád ó-NELSON'•C C=9.A-- -•- 	- - 

Presidente. 	
. 	. 	_ 	_ 	. 

DECRETO LEGISLCTiVO N.' 2077 1-
.:. UDE ABR!:. 	

dt DE 2325 	ocor.,...1 
atendIrnento â 

S co 
solicitaçâo do Prefeito do 	

. 

Reconncce. ocra os fina fic Giscosto 
no% incises I e II do art. 55 ca u& 	

te,c et, or(eto AL t.i' 2,175120 • 

calanfidede Pública no Miiititiplo de Camps 
Parfre90, en eteedTrentO Art. 

2^ - Esta Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
Cornpler.nr.tor n. 131, d.e 4. de rnac de 23.n, 

a ettOrrênc-,a do estado de 	. 

'co 	da 
Prefeita do uriciplo,, encaminhada per rieo ec C..

-co r.uweação. 

" AL N2.177120. 

NETE DA PRESIDI:1\101.P DA ASSEN191_E.IA LEGISLATIVA 00 

C PRESIDENTE DA ASSEMELEIA LEGISLATIVA 
	ESTA5'0 O GAB s, 	EsTADD DA EAHiA, Em 08 0.,=  ABRIL DE 2023.  

no es  
----------.io previste no art. 41, XXII, r a Pesci...le so n°. 

1193/85. (Peat:- 
 e.nto r,terno), teço saber ouo o Pienádo d.e Assembleia Depute-se NELSON LEAL 

atenvou o apprornleon o aetaanze Decreto Legislativo: 
	 Presidente 

AC- a•G  - V.11-42 rec.ine'eccin. cera os fins  do ("Posto nos i'vre==s 1  e °C 
DITCRETO LEGISLATIVO N." 2080 DE 08 DE ABRIL 0E2020 

de 2C 'r,ovente1, das a partir da putiicação dee.io rlaa•sto 
Legist

ativo Rec.:utast, para os fine do disposto nos incisos 1 a lido art. 65 da Lel 

e. ::CC^filkn: a de estado de calarnidatte c5blies. ns táuniclelo de Cerre. 
"" 	

romplementar n.1.01, de 4 de maio de 2000, a ccorrhncla do 
°Stade) 

art. 55 de Le. Como•emerter n.. 10", da 4 da maio de 2000, pe•ci 
;Tale 

Ce•-:=czr, s- signo:inerte à Soicitaclia. de Prefelis oe M,-eleigie
, 
 de calamidade pública no Município de Mareai, em atendIrrtento á 

eutcarrtnrsça aor me:c dr. Oficie t=l-N°2.-‘77120. 
	

soiicitação da Prefeita de Município, encaminhada por ;teto do Oficio 

AL ai°  2.180120.. 

Att. 2' ., Este Decreto u.ealel ativo entra eroviccr na date de nua ot.b.cegrie. 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

GABINLrrE D•''' PRESIDÊNCIA DA ASSE."61-EA• ;-;•---Cti-A:rtVA DO BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resolução re'. 

Ff ç:fkr-ri Dr,  SAI-II.k F..-0 0805 ABRlL na 2222. 	

1193/55 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da AsSernbiela 
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 

AS. d= - Pica recnited.da, pata os fins dc disposto nos incisas te n dei 
art. 55 da Lei rInrriplementar n.131, de 4 de maio de 2000, li pelo pra7.0 
de 90 (nnvonta dias a partir da publicaçáo deste DeCret0 LegislatIVO, 
a °cor:anela do estado de calamidade públiCa no Municiai° de Matai), 
era atendimento à solicitnção de Frei:eito do Município, encenlinhtatia 

. " el° o 180/20. 

Depaço 
PieSinelle 

DECRETO LED:',61.4e: N.1  2075 3505 DE 49-Re_ DE 2020 

' 	dc 	dá Lei 
cm. 

Roo-°C-zoe, papa es fins do, disposzo nos tnc:su.: 
Comblam-ntar r.. 101, oe 4 do rnaio de 2200. a c:total:roia do estado 

	meto 0  

Nc 

	

Legislativo Art. 2' - cste Decreto 	
lativo entra em vigor na data de sua 

purificação. de r..slamidater p•Iblica no 
rd 	

Municiais de Serrinha: em atendiciento 

aUic"Mgno .32 Prefeito 
ào Murictoio, encaminhada par meio 

22E8/20. 

	ca Oficio AL 

APiNF°E DA PREcIDÉlNCIA DA AcSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

SAHA 7'3 t.50 -de 
at»-ou!g5o prevista no en 21, )0Ci na ReanIu.oric n'. 

csf,bnc  ru, BAHIA- EM OS 
DE ABRIL DE. 2020.  

O PRES;DENTE DA ASSEMBLTEIA LEGISLATI‘IA DO ESTADO DA 
c:  

1;93135 (Regin-‘ento InteMC`„ faço Sabor 3,Lta a Piene.PC Ca AGSerele 
ealovoa e eu przatkPg0 e seoulnte Der-rato Leg 

	 Deputado NELSON i_EAL is.ietive:  

- Fida !econhe.cide. para os fins do dSocs‘c nos ncsos ! e do 

Presidente 

do estado de calamidade pública no etunisipie de Se-mit...na, peio prazo DS^RE-0 • :=G S• Kii• 'O ' ^ 208 DE C. DE ABRIL DE 2320 1.r. çe 	
i 	il 

ar.. 65 da . e Cornosementat n. 'n5', 
 , de e de mao. de 23C5. a c corril-ca 

em, atendimento à solidtac.
.ão do Prefeito do Municio.° encaminhada por 

Decreto Legistatv°: 	
Reconhece, para os fins do disposto nos incisos I elido art. 65 da 

de 90 (noventa) dias 

meie do Oficio AL. N` 2.255.:20. 	

Cornolementar ri. 101, de 4 de 111310 de 2000, a ocorrência do esta 
de calamidade oúblina no Município oe Coribe, em atendimento 

a partir de publicação deste 

7 .irsto rcereto L-e'elaavo entra err v:çcrne data se s_:s p...zi•cacá o. sAolicitação cla Prefeito do Município, encaminhada por meio do Ofi „. ei` 2.181 /4.3. 

EABNETei DA FrotSIDENDIA DA ,,,SSE-Matio.tt-. 1.E.GISLKA DO 
O, pire.zsiricENn E  3., 	• . 	, _ ,. _ , _., .. Do ESTADO  

ESTADO DA BA hi.e, aM 28 DE ABRIL DE 202.0. 	
BAHIA, no deo 

de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Resoluçã 
, ASSEMBLEIA LoGISLAt IVP. 

Deautedo NELSON LEAL 	

1-c.G5/55 (Regime:g° 
Interno), iça saber que o Plenário de Asse 

PreSiderde 	

aoroveu e eU profa....go° o segu;nle Decreto L€Q15lattV0: 

D.w.RE-ro LEGISLATIVO N.° 2079 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Seszehape, para os fins do disposto nos incisos 1 e 11 do art. 66 de 
Lei Corno:ementar n. 1C1, de 4 de maio do 2000, a ocorrência do 
estaco de asiamidade pública no Municiplo de Une, em atendimento 
solicitação do Prefeito do Municiai°, encaminhada por melo do Oficiai 

Ai.. ti' 2.'7523. 

O ORES:DENTE 	
ASSEVELEIA LEGISLATIVA. DO ESTADO DA 

-o -Jen de eribulaiec prevste no art. 41, XXI;, 	RadolUção n". 

' ^c sebe, que o Plenário de 
 Assembleia 

ttç-.5185Regirliento ir'.--.. 
acrovoJ e eu prorn...!go c ncouirdn Decreto Legisi.stheo. 

-Art.-”-Pice-recontaecida,_o_ara oe.fins do d:Spqatcifide.i_ndlece
_.,..1 

art. 55 da lel Comptementar n. 101, de 
4 de. 

maio de 2000,-tásiff placc—

de 90 Cnoventa) dias a para, 
 de publicação deste Decreto Legislativo, a 

• 
do ao calamidade pública no Munlcipio de Una, ar' 

- InICIO,  encaminhada por 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 
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MINUTA DE CONTRATO No mooc/ 2020 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Una — Estado da Bahia, e 
JOCXX)00000(XX)00(XXX)000000CXXXXXX 
XX)0000CYJOC para os fins que especifica. 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, com base na Lei Federal no 

• 
8.666/93, digitado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para juntas produzirem um só 
efeito de direito, resultante da licitação em forma de PROCESSO DE DISPENSA no 

111/2020, o MUNICÍPIO DE UNA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo 

Municipal, inscrito no CNP] no 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de 
Almeida, no 14, Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 

neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde Sra. GLEICIANE BIRSCHNER 

HORA, maior, portadora do RG n° 0639932797 SSP/BA, e CPF n° 751.264.515-53, residente e 
domiciliada neste Município, na Rua Félix Caldas, no 215, Centro e, do outro lado, a Empresa 
)000000000( 100000000(X )00000(X00C, CONTRATADA, estabelecida na Rua )0(X0( )000000(, n°  

)00(, BAIRRO )00CCCCCCC000(, CEP )00000000000(X, )00000000:X/Bahia, inscrita no CPF no 
)000000000000000000000(, representada neste ato por moam= xx)0xocax xxXxx, portador 
do RG no )00000000000( SSP/BA, CPF no )000000000000000(, residente e domiciliado na Rua 
)00000000000000( )000000000(, no )00(, )000(X, CEP )000000000C, )00000000(X/Bahia, resolvem 
firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no PROCESSO DE DISPENSA no 111/2020, 

com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto INSUMOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS 
DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS-DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - •SAMU 192, COMO MEDIDA DE 
ENFRETAMENTO DO COVID-19, NO MUNICIPIO DE UNA-BA, 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$ )00000000000( (X)00(XXXXXXXX)0( XXXXXXX 

)000000( CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
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mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 

• 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+i)° onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

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

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

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de XX de )00000( de 2020 a XX de 
XXXXXX)000(XXX 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 á vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
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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; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 

• 6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O Sr. FtAISSANDER FERMO DALMAGRO, designados na portaria n° 34 de 02 de Março 
de 2017, responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: • 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

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

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao 
PROCESSO DE DISPENSA n°111/2020. 

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

10.3. 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, 

110 	
nos termos da solicitação do presidente da republica; 

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

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

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

10.7. 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; 

10.8 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 	 XECJOIX XIJOCXX MODO= XXIODOC 

Prefeito 	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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Processo: Dispensa de Licitação 0111/2020 - Processo Administrativo n9  171/2020 

Objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de insumos destinados à utilização em 
aparelhos desfibriladores externos automáticos - DEA, das unidades básicas de saúde, 
Hospital Municipal Frei Silvério e serviços de atendimento móvel de urgência - SAMU 
192, como medida de enfrentamento do covid-19, no município de Una-Ba. 

Assunto: 	Solicitação 	de 	parecer jurídico 	acerca 	da 	regularidade do 	processo 
administrativo licitatório 

Origem: Procuradoria jurídica do Município. 
Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una - Bahia. 

PARECER 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
ADEQUAÇÃO. 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 aquisição de 1NSUMOS 
DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM APARELHOS DESFIBRILADORES EXTERNOS 
AUTOMÁTICOS - DEA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL 
FREI SILVÉRIO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, 
COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE UNA-BA, por 
meio de dispensa de licitação, com fundamento no art. 42  e ss. da Lei Federal n. 
13979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do corona vírus responsável pelo 
surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, ofício 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 
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comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração do presente 
processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 

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. A.  
. • 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

• - 
De início importa 'dizer qu'e o procedimento-.  licitatório é regra para a 

Administração Pública aoadquirirbens.ou contratar serviços. Nos termos da 
Constituição Federal, art. 37, 6,.,ã,contrataçãO de -àbiza-s: serviços, as compras e 
alienações realizadas pela Administração Pública-deverão, em regra, ocorrer por meio 
de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

P. t'• 
"Art 37. A administiação pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dtis EstadoSídotistrità Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princfpioS de legalicle,* imPessoSfidade, moralidade, publicidade e 

• eficiência-e, também, ao"s'egisintes: 	••' 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
1' •,  

compras e ,alienáções seX-ão ..contratadomnediante processo de licitação 
p`úblid que aseguie.igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas cjue És.tábeleçahlobrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta; nos,  termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
tuinprirnento 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 enfrentam ento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata 
esta Lei. 

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

§ 29  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei 
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede 
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das 
informações previstas no §..2..doinffislaleist12.52,7—de..18ska=bai 
de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal 
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 
ou aquisição. 

§ 32  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, 
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou 
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público 
suspenso, quando se tratar, com provadamente, de única fornecedora do bem 
ou serviço a ser adquirido. 	(incluído pela Medida Provisória n2  926. de 
20201 

Art. 49-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere 
o caput do art. 42  não se restringe a equipamentos novos, desde que o 
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento 
do bem adquirido. 	(Incluído pela Medida Provisória n°926. de 2020) 

Observa-se o entendimento das regras contidas na Lei Federal 13979/2020, 
atentando-se ao fato segundo o qual a dispensa de licitação reflete a contratação direta 
da Administração Pública em relação a um bem ou serviço demandado, porquanto a 
competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 

Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos simplórios, 
justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que devem ser 
encampadas pelo Poder Público. 
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Ademais, registre-se que consoante previsão no artigo 4-E, §22, da Lei 
13.979/2020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 
justificado pela administração pública, senão vejamos: 

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

§ 22  Excepcionalmente, mediante Justificativa da autoridade competente, 
será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput 	(Incluído pela Medida Provisória IV 926. de.20201 

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

Art. 4Q-E, §1.° [...] omissis 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes 
parâmetros: 	()udu os e-.Lre e. ' e •  • ' 

1 Q• •  o. - _1_0) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Influído pela Medida 
Provisória n°926. de 2020) 
b) pesquisa publicada em mfdia especializada; 	(Incluído pela Medida 
Provisória n°926. de 2020) 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 	(Incluído pela 
Medida Provisória n° 926. de 2020) 
d) contratações similares de outros entes públicos ou 	(Incluído pela 
Medida Provisória 926. de 2020) 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	fincliddsuzela 
Medida Provisória 926. de 2020) 
VII - adequação orçamentária. 	[Incluído pela Medida Provisória nc/ 926  
de 2020) 

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 
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devidamente subsidiada por rubrica orçamentária específica, cuja dotação, inclusive, 
já fora identificada. 

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

Ill- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa DORMED HOSPITALAR EIRELI, uma vez que o presente procedimento 
atende o disposto no art 49  e ss., da Lei n9  13979/2020, ressalvados os apontamentos 
acima e publicação na forma acima exigida. 

Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 4Q-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 f-sput do art 79  da Constituição." 

S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 31 de Agosto de 2020. 

ltallo 	ção Cavalcante 
Jurídico Municipal 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 111/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de DORNED HOSPITALAR EIRELI [TOA, 

CNP.7: 01.505.499/0001-51 na forma das condições estipuladas no Contrato e na 

Lei 8.666/93. 

Una (BA), 01 d9 SETEMBRO de 2020. 

‘\. 

• TIAGO BIRS HN 
' 	Prefeito MunicOal 

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

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 111/2020 

CERTIDÃO DE; PUBLICAÇÃO 

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

Una/BA, 01 de SETEMBRO de 2020. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 1367260510001-70. una- Bahia. CEP 45E90-000. 

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