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Estado da Bahia 

4‘0,06•8 ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 166/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 105/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

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

PERÍODO: DE 31 DE JULHO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 105, DE 31 DE 
JULHO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 31 dias do mês de JULHO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ 

110 	SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA 
MUNICIPALIDADE, neste unicípio, e uma cópia do Decreto da Comissão de 
Licitação. Eu RODRIGO TUY 	CER A assino. 
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Ofício n° 139-11/20 SMS  Una(Ba), 31 de Julho de 2020. 

L00069 Ilmo. Sr. 
CAIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS 
Coordenador Licitações e Contratos 
Una-Ba 

Senhor Coordenador, 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
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Considerando Decreto Municipal n° 520, de 07 de Julho de 2020; 	 IT10070 
Considerando Decreto Municipal n° 522, de 14 de Julho de 2020; 

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

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

Considerando que o município de Una possui atualmente 154 casos monitorados, 1.355 casos 
descartados, 10 casos aguardando resultados e principalmente 158 casos confirmados de 
COVID-19; 

Considerando a intensificação das atividades de enfrentamento do COVID-19, uma vez o 
1111 " 	aumento expressivo de casos confirmados, o que torna necessária a veiculação de informações 

pertinentes quanto a orientação da conduta da população de acordo a exigências da situação 
atual; 

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

Considerando que o serviço contratado atualmente resume-se a apenas 03 (três) veículos, e, 
portanto, não atende à demanda que ora surge; 

Assim, solicitamos a contratação direta com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de Fevereiro 
de 2020, de empresa especializada na prestação de serviço com veículo de sonorização de 
anúncios/spots alusivos à Campanha de Enfrentamento do COVID-19, pelo valor Global 
de R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais), através de DAMIA0 MOREIRA DOS 
SANTOS, inscrito no CPF N° 989.361.075-34. 

Atenciosamente, 

GLEICIAal E(Iii9áRA 
Secretária de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
ESTADO DA BANIA 

Secretaria da Saúde 

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

pmunaCuna.ba.aov.br  - Fone: (73) 3236-2021 - Fax: 3236-2186 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV, ADM. 
DIVISÃO DE COMPRAS 

COTAÇÃO I112 	/2020 

UNA 
E PLANEJAMENTO 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LOTE I 

ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 MÊS 3 

Prestação de serviço mensal com veiculo de 
sonorização de anúncios/spoots alusivos ao 
enfrentamento do COVID-19, nos Bairros, 

Comunidades, Localidades e Distritos dessa 
Municipalidade. Abastecimento sob 

responsabilidade do Contratante 

R$  i B o 0,w R$ 5 Lio o, 00 

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

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

CPF 8 Str3611277e‘ 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 
NOME FANTASIA: 
NOME DO CONTATO: 
N° TELEFONE: 
N° FAX: 
N° CELULAR: (733 939 5491,Q ii 3 

ASSINATURA: I 	an-nig6 4/1711-4-P-ütt Oh gan'Z 

DATA:3  I  /_1/.2210_QO 
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lAGO BIRSCH ER 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

C00075 
ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 31 de JULHO de 2020 

CÁ. 204/2020 — Gabinete 

De: Gabinete do Prefeito 	 Tiago Birschner 

Para: Secretaria 	Municipal 	da 
	Ziuender Zulmir Capato 

• 
Fazenda 	 1:- 
Assunto: Verificação da existência de dotação orçamentária 

Prezado Senhor, 

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

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672605/0001-70. Una - Bahia. CEP 4E690-000 

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



ZIUE 
Secre 

MIR CA _ATO 
Municipal da Fazenda 

_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 1'1)0076 

C. I. 208/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 31 de JULHO de 2020. 

À 	 • 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 4- 

Prezado Senhor, 

Conforme requisição de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

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

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

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



Diretor da divisão 
_ 	 JC..• 

e contabilidade 

Sem mais para o momento, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

1.0f)07 
ESTADO DA BAHIA 

C. I. 095/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 31 de JULHO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna ,Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS " COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE 
ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA :DE  ENFRENTAMENTO DO 
COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, segue informação deste setor quanto à 

• existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

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: 
33903600000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. FONTE DE 
RECURSO: 14 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

C. I. 209/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 
	 1 144)078  

Una/BA, 31 de JULHO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EXMo. SR. TIAGO BIRSCHNER- 	,1 

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, 

ZIU 	ZULMIR CAPATO 
Seu 	o Municipal da Fazenda 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 
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Una (BA), 03 de AGOSTO de 2020. 

C. I. 043/2020 - ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS 

Do: 	Setor de Compras 	 Antônio Washington Reis de Macedo 

Para: Coordenadoria de Licitações e ' Caio Cézar Oliveira Santos 

Contratos 

Assunto: Solicitação 

Prezado Senhor, 

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

AtenciosaMente, 

to» .0 tua a4 P.7 
A T • NIO WASHING O EIS DE MACEDO 

Chefe Setor 	ompras 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

030080 
ESTADO DA BAHIA 

o 

Una/BA, 03 de AGOSTO de 2020 

C. I. 205/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade.-  PRESTAÇÃO:DE ,  SERVIÇOS COM VEICULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID 19 :NESSA MUNICIPALIDADE, solicitado pela 
Secretaria Municipal de SAUDk,'e conforme disponibilidade de dotação orçamentária 
da Divisão de Contabilidade AUTORIZO abertura do-Processo de Dispensa de Licitação. 
Após, à Procuradoria para Parecer: ‘s. 	14 ' 

Atenciosamente, 

ÀO0 BIRS ,HWER 
Piifeitor  Munk-Sal 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45E90-000. 

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

c 



Diário Oficial do 
MUNICIPIO Una Segunda-feira 

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

Decretos 

   

MUNICÍPIO DE UNA 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

e1)0081 

 

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 cosu. pelo inciso VI. do Artigo 77 da Lei Orgânica do 
Município de Una. 

DECRETA: 

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

Parágrafo único. Poro 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, Bahia. em 02 de Janeiro de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

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

E-rnall proynereuna.Oa.00v.bc  - Tel. (73) 3236-20212022/2023 'Fax. (73)3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0MMOUDUAES3SHPHZDE5DVG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Entios2 Pii%7S?)  

ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 105/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Aos 03 dias 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 de DAMIÃO MOREIRA 
DOS SANTOS, CPF: 989.361.075-34 e considerando a imprescindibilidade de 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ 

SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA 

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

RDA 
PresideMg 	tssão 

&RS A OS DA LVA 
Memb da Comissão 

CAIO CÉZAR 	 OS 
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 



na 1 hE 

PODER JTCP::AR:''' 
DO TRABALh')  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DAM:AO MOREIRA DOS SANTOS 

CPF: 989.361.075-34 
Certidão n': 17611415/2020 
Expedição: 30/07/2020, às 09:29:4] 
Validade: 25/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o 111 

	

	n° 989.361.075-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de :evedores 
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 -.'rabalho e estão al•,:alizados 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 erYcida gratt:itamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de 2evedores Trabalhistas constar os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do TrabaLho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencários, a honorários, a custas, a 
emolumentos (-):: a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho (2._: Comissão de Conciliação Prévia. 



Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria 

• "0084 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 	 N° 0000222 / 2020 
Validade 26/01/2021 

Nome/Razao Social: DAMI .ÃO MOREIRA DOS SANTOS 
Endereco: RUA ARMIL F DE ALMEIDA, N° 234 - - SUCUPIRA - UNA - BA 
CP: 	989.361.075-34 	 Insc Est/RG: 

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

Observacao 

Una (BA), 29 de Julho de 2020 

Alessandro M. e 0;s-1—aves 
Coordenador a. dministraçâo Tributaria 

p 	4f4 n° 109 de 02.03.2017 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TEFtA0, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-7Ç3. Lira- Bahia. CEP 45E90-000. 

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



2907/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional r00085 

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

Nome: DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS 
CPF: 989.361.075-34 

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

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive 
as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 

24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.govbr> ou <http://www.pgingovbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 10:52:10 do dia 25/07/2020 <hora e data de Brasília> 

Válida até 21/01/2021. 
Código de controle da certidão: 8E89.DE35.5EDD.32E6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e 



27/07/2020 
	

SEFAZ - SIGAT 

Certidão N°. 20202142118 

NOME 

DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS 
	

roac,86 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

989.361.075-34 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 27/07/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

1111 	
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://Wvnv.setaba.gov.br  

Varda com a apresentação conjunta do cartão original de ineaição no CPFoj no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Mintsténo da Fazenda. 

Página I de 1 
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https://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemasisigatiDefaulLaspx?Aplicacao=SIGAT&ModuloGERAL&Teta=VisualizarRelatorio&E)DortElutton=fatse 	1/2 



SISOB • SISTEMA DE INORMCOES @ARCO DO BRASIL 
25/07/2020 - AUTOATENDIENTO 	19.57.49 
059270099? 	 0007 

CONPR0vAnil DE PAGtdilENTO 

CLIENTE: DOIA° MOREIRA DOS SANTOS 
CARTEL, ASSA ti',  •••• 5729 

EAPICO Dl BRASIL 5.4. - 001 

CONPROVAlitt DE PAGANENTO 
I ICTRCLeaDiTO DE atlCul0 - BANIA 

COTA ÚNICA 

DANIA0 MOREIRA DOS saras 
REAtivel: 0)457516591 
	

PLACA: OR)22453 
InPeCIPIO: 3g49 
	

UF: BA 
AGENCIA: 00E9 
	

TENINAL: 00C97à 

Too DE PACONElall EXERC 	NSU 	VaLOR (RS) 

TAXA 1ICERCIAXEXT0 2020 26937791213 	129,04 
IPVA 	 2020 2093779129 538,45 
DfVAT 	 2020 	 5,23 
MATA 250325032/105100 2093779131 198.06 

VALOR TOTAL DO LICENCIAMENTO 
	

870,79 
DATA Cf QUITAÇÃO: 
	

274407/2020 

nt ATENÇÃO •^" 
Após a quitacio dos delitos, o CRLV estará tis-
gcnivel para retirada presencial dentro de sa Os 
na unidade do DETPAN de registro do veiculo. 
Caso contrário, o documento será enviado para a 
resiorincia do proprietário. A exigência ao (Rui, 
Pelos agentes Oe trânsito, é de 30 dias após a 
comprova* 00 pagaftento. 
(Art. 2°. Portaria DETRAN n° 223 de 29/01/2016). 

DOCUMENTO: 072701 
AUTENTICAM SI588: 	9.424.703.A16.478.593 

AGENCIA: 09;9-7 	CONTA: 	20.159-6 
QUANTIOAX DE ROCELAS lif$5415: 	 01 
VALOR TOTAL trA OPERACAO: 	 906,45 
VALER ESTIMO DAS PARCELAS: 	906,45 
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIRADA: 	2,92X 
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIOU: 	0,00% 
VALOR ESTIMOO DA IMITA: 	 8.50 
PAGiviecTO 5ERA COTADO NA FATURA DE : 06409/2020 

Central de Atendemos° 813 
4004 c001 Capitais e regi oes metropolitanas 
09D07 MOI Doais Localidades 
Consultas, inforeacoes e services transaolonais. 

SE 
0E100 729 0722 
1nforaaccres, reclaaacoes e cancelarem° de 
Produtos a VerVICOS. 

Ouvidoria 
01300 729 5678 
Recloaccies n solucionadas nos canais 
rianituais: agencia. SE e (letal% canais te 
atendilitrit0. 

Atendimento a Deficientes AUditimOS ou de Fala 
CODO 729 0088 
Informaroes, reciaaacoes, cancelamento de 
carta'', outros produtos e serviam tic Ouvidoria. 
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ALMA EIA TODO O TERFtrremio raposa. 

08.660.099-06 	'": 	' 23-03-2018 

DAMIÃO MOREIRA DOS SANTOS 

MIGUEL MOREIRA DOS SANTOS 

FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS 

STA. LUZIA 8A 	 13-02-1979 

cmAs. CM PAU BRASIL BA OS 
SEDE LV 024 FL 093 RT 004442 
989.361.075-34

rko. t.~ ça.. ti; p. 
CARTEIRA DE IDENTIDADE 17.t. LEI te 7.118 DE 29105.113 ••••••••••••••• 

i'00083 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

00339°  
ESTADO DA BAHIA 

• 

latiP ,d 942  

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 105/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para 
atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser 
viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, com 
fundamento no art. 4°, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
recomendar a contratação DAMIÃO MOREIRA DOS SANTOS, CPF: 989.361.075-34, cujo 
Contrato deverá ser celebrado com observância das regras subsidiarias previstas no art. 55 e 
demais disposições da Lei no 8.666/93. 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	reiodft- 

ESTADO DA BAHIA 

Publique-se e Registre-se. 

Una/B tíâ, 03 de AGOSTO de 2020. 

Membro da Comissão 

CAIO CÉZAR 	ikeros 
. Membro daComissão 

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

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



"Este texto não substitui e publica:1e rio Diário Oficial do Estado" 

Categedat Dectetosiçorderados 

Sátacro &o Mo: 19549 
Dota do Ato: quarta-feira, .18 cie Março de 7020 

Data de Pubtisacto no DOE: 
qu1ata-feitz, 19 de Março de 2020 	

....., 

Ementa: Declara Simação de Emergência em todo o 

território baiano, afetado por Doen0. 

Infecciosa Virai - COBRADE 
1.5.1.1.0, conforma 

a Instrução Normativa do Ministério da 

IntegraçNol4acional n°02, de 
20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção 

e enfren 

.-- DEtaETO -N.
' 1.9.549 DE 18 DE•~C-6-15"/T iWiÉt- 

Dediitra. Situação de Emergência em teclo o 
ten*Itttrio balaTio, afetado por Doença Infecciosa 
Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 
Normativa do Ministério da Integração Nacional ril' 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 
prevenção e enfrentamento à CONALD-19, e dá 

outr.ao prov idências. 

O GOVETANADOR 

DO ESTADO DA BATAIA, no uso da 

atribuição que lhe 
cor.ferern 

os ir.cisos "si 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, 

e c0rt1 tindatnento 
no inciso TE do § l' do art. 6° datei Federal n

°  8.080, de 19 de 

considerar.do que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante politicas socia.is e econômicas que visem à redução do risco 
scternbro de 1990, 

de doetoça e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às aç.ôes 

e 

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

da 

considerando a 
classificação pela Organização 'Mundial de 

Saúde, 

Constituição Federai; 

oo dia 11 de março de 2020, como pandemia do lo-vo Coronavírus; 
considerando que a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, 

controle c contenção de riscos, danos 
e agravos a saúde 

páblica, a firo de evitar a dÀ ss errÁn ação da doença, 

DECRET A 

Art. 1' - 
fica declarada Situação de Emergência em todo o 

território baiano, em 
virtude do desastre classificado e codificado como Doença 

Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução -Normativa 

do 

Ministério da 
Integra9ão1C:aztlonal 

n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para 
fins de 

orevenção e enfremamento ã COV1D-19. 
Art. 77 - Fica autorizada a mobilização de todos os órgá.os 

e,staduais, no árobito das suas 
competências, para 

envidar esforços no intuito de 

apoiar as 
ações de resposta ao desastre, reabilitação 

do cenário e recoflstrução. 



Art. 3° - Para fins ao z..
.re 1° deste Decreto, no Ambito do Poder 

EgeClltIVO Estadual, consideram-se serviços pu'olicos essenciais as atividades 

relacionadas a s gu . , , 	

fiscalização e 
n a Pública, saúde, proteção e defesa civil,• 

arrecadação. Bahia 
 . 
s 

Art, 4° - pica estendido a todos os Municípios do Estado da 
o disposta no art. 7° do Decreto rf L9.529, de 16 de março de 2020. 

Art 5° - Ficam suspensas, pelo período de 10 
(dez) dias, a partir da . 

primeira hora do dia 20 de março de 2020, a 
circulação e a saída, 

e, a partir da 

.nona hora do dia 20 de março de 2020, a chegada: 
I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e 

privado,_,_eodoviário e, hidreviaric, nas modalidades regular, fretamento, 
complementar, alternativo "e 'ág -ia-n-STriVe 'Mühleipio'k-dé 'Salvador, • Feira - de 

-

Santana, Porto Seguro, Prado, LaUte de Freitas, Sim.ões Filho, Vera Cruz e 

Itaparica; 

"00093  

Comitê 

ii - 
de ônibus iriterestaduals, no território do Estado da Barda. 

§ I.° - Fica excepcionaria a circulação de transportes rodoviários e 
b.idroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, 
residentes nas Regibes Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em 
locais próximos aos}iírnicípios de Porto Seguro e Prado, desde mie conduzidos 

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

para o exercício de ativ‘dade profissional. 

atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SA.0 nos 
Iví.uniciplos de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas 

e Simões Pilho. 

§ 2° - Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela 
Arsência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 
Cotnunicaçties da Bahla A.GERBA ou pelos ivlunicípios. 

Art. '7' - 	
Polícia Militar da Bania PMBA e a ACERBA 

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

apoio das Guardas iViunicloais. 
i.2aragrafo único - O descumprimento d.e suspensão prevista no 

5° deste Decreto '.r.-sportará na apreensão imediata. do veiculo de transporte, 
público oit parácular, sem. preiuizo do ajuizamento de ações penais e cíveis, bera 

Estadual de Emeraên.cia em Saúde Pública - COES Ba. 

.Art. 	
- Este De.creto entra em vigor na data de sua publicação e 

produzitá. efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo coronavirus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 202

0. 

PALÁCIO DO GOVER_NO DO ESTADO DA E Al-
.II.A, em 18 de março de 2020. 

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

Art. 9' - A ACERBA editará normas complementares ao 
ctunprimento do disposto neste Decreto, no que concerne às matérias atinentes às 

s.uas cornoeténcias. 
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C5CS5:r. 	
-• . 

• 

Paço saber que o Congresso Na caoral arprovou. e 
eu, 

Antonio Anastesia. Pra-noi° Vice r - 

Presiciente de Sanado Federal: no eXercício 
	

PresIdencia. nos termos do parágrafo Cínico do art. 52 do 
da 

Regimento Comum e dó inciso XXVIII do art.. 48 do Regimento Interno do Senado Federal. promulgo o 

DECRETO LEGISLATIVO 

Reccnineca, para os fins do art. 85 da Lei Complementar no 101, 

da 	
de meie de 2000. a ocorrênc.ia do estado de calamida

de  

pública, nos terrnes da soiicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem no 93. de ia de março de 

2020. 

C Congresso Naclona decreta: 
Art.1° Fica reconhecida, exciesivamente para os fins do art 65 da Lei c

omplementar n°101, de 

4 de maio de 2000. notadamente cara as dispersas de atingirrento dos resultados fiscais previstos no art. 
2° da Lei n=15.898, de 11 de novembro cie 2019. e da iirnitação 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, CO efeitos 
até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encarnin'nada por 

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

denutr-dos e 6 (seis) senadores com icual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação 
first e a ..)ecucão cryrnrit!,S a frarcara das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de 

norncla ir-sten-Salema relacor-aca ao coronavirus (Covid--19(?. 

% 5° 

 OS trabalhos ooderão ser desenvolvidos por meio virtual: nos terrnos definidos pela 

Presidência da Comissão % 2° A Comissão reai.itare, mensalmente, reunião com o Ministério da ECOnOrnia, para avaliar a 

situação fiscal e a exÉCUção orçamentária e financeira das medidas reladonadas à emergência de saúde 

púbiica de irriccirtãncla internacional relscionada ao coronavírus (Covid-19). 
s Se Stnestratmente. a Ocrni&isão realizará audiência oübUca com a presença do Ministro da 

EConca, para apresentação e ava•.,aço de <elathric circunstandado da situação fiscal e da execuçã

o  

orçamentária e financeira das meoioas:•&..acicnadas à emeraéncia de saúde pública de importância 
internadonal cetaclonada ao corOnavirus (Covid-19), que deverá ser publicado peto poder Executivo antes 

da referida audiência. Art. 3" Este Decrete) Legisiative entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federai. em 20 de março de 2020. 

SENADOR AN-ZONio ANASTASIA 
lannteiro Vice-Presidente do senado Federai. 

no exercício da Presidência 

Este conteLin -,Ac cubetai õtUctdÔ na vers 
csrteceda. 

2f.41 

órg50: Atas do cAng?esso Naciansk 	
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Pubticado em: zo/03/20 	. Efi!nO: 55-C I Saçsio: - ESC& a Pegire.: 
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1 023 Prealdêncla da República 
• Recretaria-Geral  

Subchefia para 
ÀSSLIMOS JtdrídiCOS 

lail"..P_te_Prin_Mgaglaanfe--2"-°. 

,)sacsmajLede 	

Dispaie sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de Importância 

&der...ente 	

internacional decorrente do coronavlrus responsável 

p•ác surto de 2019. 

0 PP.ESIDENTE nA 

REPÚBLICA Faço -saber que o —ng o Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 	
• 	

. 

Art. 1° 

 Esta Lei diepc e . as Macitdas que poderão ser adotadas para enfrentemento de emergência de 

saúde pública de importância Internacional decorrente do r, cravirus responsável pelo surto de 2019. 

§ .4° As medidas estabelecidas nesta Lei obletivarn a proteção da coletividade. 
§ 2° Ato dc lellrtletro de Estado da Saúde &soerá sobre a duração da situação de ernergêncle de saúde pública 

El 3`) o prazo de que trata o § 2° deste 2,Lig ãc.
, 
 poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial 

que, trata esta Lei. 

4 - isolar-cante,: separação de pessoas doentes ou contam4nadas, ou de bagagens, meios de transpod 

de Saúde. 
AM 2° Para fir..e do disposto nesta Lei, consiciara-se: 

raercadorlae., ou enco.mendas postais afetades, de outros, de maneira a evitar 2 contaminação ou a propagação d 

14- quarentena: restrição de ativtdades Ou separação de pessoas suspeitas decontaminação das pessoas cl 
não estejam doentes, ou de bagagens, contáneres, snimals, máos de transporte ali mercadorias suspettes 

ceronavirus; e 

contaminação, de maneira a evitar a posslval contaminação ou a propagação do coronavlrUs. 

Parágrafo Unte!). As deflnIcões estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento SanItárlo Internacional, consta 

do AriehP-fi' 	
acre' rie  '1, 'i ,e1g2Lae

r r,l reli- e n  n', 

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

II 	

eetpa-„eé

.iwsrpedea.ser . e ... ,- • ._:..-_, ._. 

eersal~ealécest• 

Art. Sc Para enfre(tereento ria ernercência de saúde pública de Importáncia internacional decorrent 
,r4.4:41L—Pefe.--a-leltajo:et=4.teifeeererrrree 

oorenavitust as einnridades poderão adotar, no ámbito de suas competências, dentre outras, 96 sag 

medldas: 	
Lre
,„...e9e.- geleSejtae_p_ic_vIsc5ra_,_de.29.2-0-) 

I, - lsolamento; 

41- quarentena; 

14; - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes iaboratorials; 

c) 
coleta de amostras clínicas; 

d; vaninação e outras medirias protiiátices; ou 

ostutiers,to.ge,i.briccivtSSIfito2019-232V202eNeu,_tse7tet  

1:fi.00 96 



/2020 
. e) tra.tâmentos rrtádir;ots oepoc;ficás; 

IV - estudo ou Investigação epidemiologica; 

Ni - eyurnação, necropsia, cremação e manao de cadáver; 

	

1/24---
r-estr~sepe~--e--4e-enreaãne-ée--er--,teae-e- 

	--: 	. . 

trine

.  

VI - restrição excepcional e temporária, conforme •recomendaço técnica e fundamentada da Agência Nacional ftie-daóriOSIsa 

	

le Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
	

13 

a) e rrada e safde do País; e 	
ar.-ÁbilLIg_p_eleifteglgearoà~2-22-64_0_e_2Q2ffl 

b) 
iocorenção interestsdual a intermunicipaii 	

. iti_igi.j.24_2-Retaitd..ed-l-den-22-
:SI&92fi, cs.2.0.2a). 

VII si.eqüieirát.i.de 
 ..benc..É..servtOos 4e. 

 -pessO-as náturels...:á !iiridiose, -.hipótese: .em 
• que.. será _garantido o 

- autorização excepcionai e temporária para a ii-nportação de produtos sujeitos à vigiláncia sanitária sern 
pagamento p osterior de indenização Justa; e 

re
stro  na Pnvisa, descia que: 

s) registrados por autoridade sanitária estranceira; a 

§ lic  

b) previstos em ato do tutintstéria da Saúde. 
As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências cientificas 

e em análises sobre as informações est•atégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 

indispensávek à promoção e à preservação da saúde pública. 
%, 2° Ficam as..e.eg . d s às pessoas afetadas petas medidas previstas neste artigo: 

rsr4uianinaritci 	

la 

confoure 	

tentai 

i - r, 
 eireito de serem inibrmadas perrnare.nterriens s 

	
o seu estado de saúde e a ass 

	à 

ariel5,21.1. 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

lit - c ple,no respeito à dignidade, aos direitos humanos e as liberdades fundamentais das 

	
nfor pessoas,  

°recantos o Arttgo 3 do Regulamento Sanitário internacional, constante do 

 

§ 3'-' Será consicie-ado feita iu.sicada se serviço público ou à atividade laborai privada o período de ausá 

rias 
medidas previstas nesta artk..c. 

§ 4" As pessoas deverão sujeitar 	
m 

-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descurnpd 

11) 	
decorrente  . 	 . 

delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

I 

§ 5° Ato do Ministro de Estado de Saúde: 
pli 

- disporá sobre as condições e os prazos 
a

cáveis às medidas previstas nos Incisos I e II do caput 

ti - concederá a autorização a oi..ie se refere o incso Vlii do caout deste artigo. 
adido; e 

.-. 

§ 6' Ato coniunte dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pittatica e da Infra 

disporá sobre e medtda prevista no Inciso Ji do capL:t. 
	iifteliaçao_siada p 	

M id Prov' :6ri: 

i.wm.piansito.cov.baccivii osi_ato2010-2022/202cliaiii_i3G79.htm 

Doo j 

iése--far-efeeneeeée-~4es-e 



•• § 60.-i:. •cd azo conjunto a due se refere o 5 5c poderá estabelecer delegação de Conipc..C.,-..- , V2029 

is casos nele omissos. 	
anglkijr-pgjel-dp_f_ir,:ca,2sóta n°  

a 70 
 As medidas previstas reste artigo poderão ser adctadas: 

	

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados peio Ministério da saúde, nas 
	et ses doa Incisos 

; - pelo Mineté da saúde; rio  

. li, V, VI e VIII do eaput deste artigo; ou 
til -• pelos gestores locais de saúde, nas tficátes.es dos incisos til, lf/ e Vil do caput deste artigo. 

d'.dr,.., previCas neste affligo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionam

ento  

	

d,R 
 cervirjos públ1c,002 e atividades essenciais. 

	(JaQi.
.,Eld,p_e_ililagle_a_,P25-11lE221,92fi,a_29-2a). 

§';':' C: Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais 

a que 9emeferemicy,§.8`l:,-----&gigg_QAela„aedleaP:SQ,a)..... ... , . 

- 	
_ .... ... 	_.._ 	. 	_. 	._ 	

. 

10. As medidas a que se referem os r‘fsisos I, 1 e Vi do caput, quando afetarem a execução de serv

t  ir: 

públic,os e ativIdades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderrio ser adot: co 
em ato especifico e desde que em ediculação previa com o órgão regulador ou o Poder Conceden 

C?: 11. É vedada e restrição à cfrculação de trabalhadores que possa afetar o fundonamento de service

s  

aptorizador. 	023...ciW-da-priAS,S i
,_a.-_c\SLS ik-____92-5., a) 

ãball

cos e ativieladess essenclais, defini,das nos termos do disposto no § 9°, e cercas de qualquer espécie que possarn 

treta:- desai-Jasteolmento de géneros. necessárlos à população. 
	( rlic11-0-0_p_ele_W-IS 	P 	

,..-de 

A,4-49--ree--euerrol"aisis--04játeçãe-s1-4-34efre 
2.W 

e~..-~"•
.-3-44--:-.9Preérfele-der-eae_ ' 

Pirf. 4° C dispensável a ficitaçãos para aquisição de bens, serviços. Inclusive de engenheria, e %fleum

as  

riesC..ados ao enfrenta:Ciento da ernercancla de saúde pública de importáncla Internacional decorrente do coronevIrus 
cele-1-0Ë 

de que trafs es.fs Lei. 	
Le,e_daespsisfi.a_p_sá_dr l

a_D_UÃ--vis_e_úa_3_,°..92_6.,.g.e_2.0.2A) 

1° 

 A dSpensa de licitação a que se efere c caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto 

perdurar a ernergáncia de saúde pública de importanc\ a tternacional decorrente do coronavirus. 

§ 2° Tad 25 as contrataçCas ou equisces ,:ealtzadas com fulcro nesta Lei serÉlo Imediatamente disponibilizadal 
em sitio oal aspe-to() na rece mundial de computadores (Internet), contendo, no que couber, stern da 

número da sua Inscrição na Re.ceita Fedsral do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo 

nome do contratado, • 

informações previstes no §_aL
)  f_le_ge. 8° de ISI-Df--

r-:-245.2/,..sle_12-gl_e ve r 

II
§ 2' Exm 

cepcionairnente, será pos&vel a contrat:ll.QãO de fornecedora de bens, serviços e insumos de empre

, 

aue estejam co inidoneidade decimado ou com o direito de participar de lidtação ou contratar com o Poder Publ 
contrafação Ou aquisição. 

suspenso, quando se tratar, cornprovadamente, Oe única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

40 Na 

 hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação aach,dislg_pS,:_l
jeciran:3225- .,saw. 

mais de un-

i ársão ou entidade, e sisteme de registro de preços, de que trata o Wei.Sall_gig_c_ap t d :. 1 G, 

5,..er& cte.2:L¢Qpáril
_92, poderá ser Ltilizadc. 	

(In&IL-L
ioaq.a Pr,___.:O)---

iiscade..2929-). 

§ E° Na hipótese de ine)dstância de regulamento especco, o ente federativc, poderá aplicar o regula 

	

federal sobre registro de preços. 
	.;IncLis.Co_o_e_lailáe4ida

_n° •____9_,51, de2.0.2(11) 

§ sc C: Crgãcs ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgaç 
intenção de registro os preço, entre dois e pLatço dias úteis, para que outro= Órgãos e entidades manifestem int 
em participar do sistema de reoistro de preços nos termos do disposto no § 4° e no § 50. 

	Lir:TM-dg_ 

Art. itn-A A aquisição de bens e e r.nr.tra.tac,-ac de serviços a que se refere o captit do art. 4° não se res 

equipamentos novos, 

desde que o fornecado: se responsabilize pelas plenas condiç5es de uso e funciona

m  
Proviser

ge__2_02L3), 

bem adquiro. 	
onch_abit

-evjej.5. r____,__3122et, cjer.2a0) 

k.p:m.oiaralto.cov.bricolvii_lll3/_
sto2Cli.9.-202212e2Ol'el'uY327.?..ht<r,  

COM:Hg 



412(d0 

i- ccorrénaia de situaçãO de ernergênda; 
	trelL_Lids_pela 	

o a P 	
0 	 dp_2.Q.a.M.t‘ Il O O 9.9 

_ 

existi:a-leia da risco a segurança de pessoas., obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 

oúblicos ou particulares; e 	
(InstUP.2.ffiete Mi Oida Prov' oba ° ° 6_,a). 

' 	t. 
 ercela necessária ao atendimento da situação de emergáncia. 

	.~.4 

erg 

Art. 2P-C Para as contrafações de bens, setviços e insurnos necessários 
ao enfrentarriento da sal 

que trata esta Lei. não será exiaida E siaboraçèo. de estudos pr&Imlnares quando se tratar de bens e serviços 

IV - tiinitecãe. do cot:uai Ç 

pajalA 	
c-20...2_022) 

-
.§" ia C termo de referãncia simegcado c

.

.; o projeto. básico simplcado a que se refere o captat conterá: 

lercluíslo_qEW:;:tedice\iiLzetr'_ãss:L.
s 

deciaração do ob;etot 

 

- requisitos de contrasção; 	
p_pala 

- oritórIce, 	
rriedição. a pagamento; 	

M d P ov orla ° 

ernergé4cia c,ue trate esta Lei, será admitida e apresentação de termo de referáncia simplificado ou de projeto básico 

eirripfilcada. 	
finckittída~~21PY.1--á

s de_r_f_itaa_,_g_e_25/2-Q) 

- descrição resumide da solução apresentada; 
	(lacluLÂi e_pe 	

,S1-Q-2Q2S1). 

\R - etirnativas dos pregos obtdcs por m&c.
, 
 de, na mínimo, um dos sagdrites parametros: 

(Incluído oele,ivlesItro. 	
6 i •, 	Et 	

- • •---• • ••••.- -•• norfv.ins. da 

M. 4°-E Nas contrataçóes para aquisição de bers, serviços e insumos necessários ao enfrontemento da 

- fundamentação simplificada da contrafação; 
	(i_np 	

ogjeárl-a-rg....92-6„.fia211). 

An. dr-I3 NE15 
dispensas de lialiegle deCrisr5 	

diSposto nesta Lei, presurnem-se 	
_ 

Orsivag_p_e_teadj_c_422.roYI órj_ial,1?";_-215211._e__1_,,ilv2e.) 

it - ri-acessidade do pronto atendimento da st.t.ação.. de emergência; 

a) 
Portai de Compras do Governo Federai; 

	
andiaggiai—v‘edi a P o is' 'a ri° 

 99 ,siffi..2.Q29-).  

Megeentsór
_j_LFa.,_03.4.2g) 

ci ,9iti.os eis,tránicos especlsÀ,izados ou de dorninlc amplo; 
	

(Issluipig_Re~ 	
ro r5 • ° 6, 

° 9 6  i ig-292D.)_ 

b) 
pesquisa publicada em midia espedalzada; 

	KinctUIL-10 pe 	
caieis P ovisó 

d)contrata.ções similares de outros entes públicos; ou 
	all.Q11-1Sig-P_Bi 	

i 	Prov sói* o ° 
 

e) oesouise realizada com os pote.ncie.is 
 fornecedores; e 	

Osiclági. ri_pe.i.da Ps_p_SLI 2.32.2) 

VII - adequação orçamentária. 	
OrLdji_do_pteisl_15Assisi.hdalLr, 

 oylsáti.a_ntaafhijea-Q-20.). 

§, 7 Pxcepdonalm.ente, mediante ¡USiitiCatiVa da autoridade competente, será dispensada a estiMativ 

	

°reco5 de que trate o indso Vi do. caput. 
	(Iriro .. 	

ie. a a P °visor' ° 	
6 de 20201 

§ ''`) Os pregos obtidos a partir da estirnat.,:va de que trata o inciso VI do caput não impedem a contrafaça 
Poder Público por valores superbres decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, biptite 

	

que deverá haver justcativa nos autos. 
	ors2a 

ela Med'da Provisória ° 6,a) 

Art 4°--F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores 
de 

Set-NAÇO, a autoridade cornp 

eYeapalonalmonte e rnecllarte lustlficaUVa. pode.rá dispensar a apresentação da docUnnenteçãe relativa a regul 

•

ilscal e trabalhista ou, ainda, c cumprimento de uni OLI mais requisitos de habilitação, ressalvados a aldeã 
apresentação de pro•Je de reguisridsde relatIve Pr. Sequridade Social e o cumprimento do disposto no 

pi,,iat-.5j".e.2ãat._12_Pef.2_, r
.)j).çãa. 	

en,-;ii.j.q_o_oltiejs.ápjj_d_e_f_csa\_.,L
isrf.9_2.15, a) 

mt, 4,-..3 ¶405 c
asos de ¡it-,?2,3 na mindalk_iade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 

cie t.ens, serVlças e lnsUrree necessários e_o enfrenterriento de. emergãncia de Que trata esta Lei, os pr 

•
?.,:i.plaralte.cov.br;ceivil_03/. atc20^i9-2.022120201elil.'3.9.79.min 

• 
Art. 4t-D.XtOetericlerrierito‘de_P.issos 

	
contratac'ac semente será exigível durante a:gestão do contrato. - airáltqftagig~_PS

2_f_1,a1) 
 Ti 

éncia de 



icedirientoc, iicitot&-ios eerão reiuzidos ;'-'2i2 
rrEtECC. 	:»21L:1•:J-1C ô_p_gt&lite-i—git arr 2G2(;. 

§ ic Quando o prazo original de que trata c r.,•nput fon número impar, este será arredondado para o número 

alio ante ente. 	
arepite_M-aca,_d_g_Le2..Q). 	 COO 1 00 

- § 2° 
 Os recursos dos procedimentos licitatários somente terão efeito devolutivo. 

	.( rusllágg_p_eilLIS 

§ 3° 
 Fica dispensada a reaIlzação de audiência púbiica a que 

se refere o 
 

e:13.1045_0.±-a2_Q.,_Ofi_. 202,Q.). 

tnho_g_e_19.93., para as iloite.cões de que trai.a o coput. 
	02,,cia..arianAla_Megtd_efitS-&-la-1--fi

le 92 -de...2W» 

§ 4° As %ft:Rações da oue trata c eaptif reaiizacias por meio de s:sterna de registro de preços serão 
onsideradas compras necionais, nos termos do disseste. no reguiamentc federei, observado 

ri 
prazo estabelecido no 

; 5° do art. 40, 	
findu.Wp_p_g

eta-.).), 

AM 4°-1-% Os contratos regidos por este Lei terão prazo de duração do até seis meses e poderão ser 
prorrogados por perfocios sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

rime:meneia de saúda pública.tiegeie~_ Pr • ' , ° 
	Jj.e..2p.24). 

	

. . 	. .. 	._..... 	.. . : 

ft. rt. 4.-i 

Pors._cia contratos decorrenteaidbiPrc-cedi'MeOtbe ipiFeViet5S-néâtailtigrrr'etiminlatração pública podenti 
.. 	. 	. 	

. 	.. 	-. 	. 	.... 	.. 	
.. 	...... 

Ue,-/S-r C:.1.1€.; os C'Cflt."A. tadOS fiquem obágadbe aceitar, nas mesmas condições contratuals, acréscimos ou supressões 
2(3 chieto contratado em até cinquenta por cento sc valor iniciai atualizado do contrato. 

	atlçaddS2_ 

Art.5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitarias na comunicação imediata de: 
Provisória isi3_9±2., -...), 

- pcs.siveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

ii - circulação c-rn áreas considere.das como regiões de contaminação pelo coronavíru

s.  

distriial a mtaticical de dados. essenciais, à identificação de pessoas Infectadas ou com suspeita de infecção pelo 

puloSica federal, estadual, 

C. 6' ,t-. obrigai:Orlo o cernpartilliamertc entre orgãos e entidades da administraç

ão  

coronavirus, corri a finaildado exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ I.° 

 É. obrigação a que se refere o ceput deste artigo estende-se às pessoas lurkiloas de direito privado 

2' 0 l\,l.inis.rl.ério da Saúde n•antera dados públicos e 'atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em 
Quando os dados forem soilcitados por autoridade sanitária. 

-,..,netio?:.:Ao, ‘'elatlP2s 'a situação de emsraãnola bubiica sanitária, resguardando o dirSto ao sigilo das Informações 

Art. õ'-.41/4 

 Ficam estabelecidos os seg..lntes ilmites para 2 concessão de suprimento de fundos e por item de 

despesa, para as aquisições e ccntratações a duo se refere o caput do art. 4

0, quando a movimentação for realizada pessn2 s. 

por meio de Cartão de Pagamento do Governo: 
	íit

i2Sp la ed da Pro is& ° 26,_Ogia(-3). 

1- na execução de serviços de encenaria, o valor estabeleddo na al ne " " e
L_e__.a--Si-nçaç°' 	

23 

ao
E.Q66., dffi-21_..d.a-lLit

i c 	
.OncluSOageit Lie• ai " ovi á 'a ° • .,...d.e...A2A)  

il - nas compras. em geral e outros se-vicce, o 
-
V abr estabele.cido na allittend_S_Ça.--da--Q-S 

i
e_62g,. ije.., 	

.01-tojpádasisiejLeriji;ke_ar,e_vila__r_f_. 92§, c_%9_-____4.2.0 -.Q.). 

Art. 5°-B Serão atendidos prioritarlar.ente os podidos de acesso à informação, de que trata a k

ieLn2-1-2--521.-

2l1I relacionados cem medidas de enfrentar-lento da emergência de saúde Pública de que trate esta Lei. 

§ 10 Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidad (irjduisig_...teSediáriErg•Áis_álla-12-532Â,ffi
js.222-Q) 

r:is adn'ilristração pública cu!os sentidores esteiam! sulaitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalente 

	

que, necessariamente, dependem cie: 	
(.;,acji Jg.i _g _p_etaiLsgigaS?"). ‘a--02-92_8_,fie.1.0-2_0_) 

l - eCOSSO presenciei de agentes ci:iiailccs encarregados da resposta: ou 
	

l_agly.isig--gtile "A 

U - agente público ou setor prieritorisrpente envoividc com as me:fidas de enfrentamento da situaçã PrOViS61_1? nct.92a, de 2Q2k). 

emergência de que trata esta Lei. 	
(lnri.olsl_p_sálaSesdiç-la_laraV

aQ). 

,-r!cdvt:L.t.)31fit..:2C1G-2022;23:1011.".:!L.22.79.r,..--, 



SA-vACOR,eAleA. 
ceiffilenFEWA 
9 peksifo_o22020  

at 

-22.81  nfiicti 

M.1° 
 - Fire reconhecida, para os fins do disposto nos Inziscs i e II do 

ari. 35 da Lei Complementar r.. 101, de 
4 de meio de 2390, on proze 

de 90 (novent2) dias s 
pedir da publicação desta Decieto Legiaiativo, a 

	

ocorrência do estado de calamidade p9blice no 	
da 3 nrro 

aiandiroante á soIidtação do Prefeito de litunicfpl0

oor 

	

	

. e.ncarnini"arle 

et.n dr oleio Ai No 2.174/20. 

n. 	
- Fale Decreto Le.g.t!!etive emrs err vigor na :fala da sJa 

publiced5c 

3751l‘ln.-: 	
ASSEMOLEiA LEG'S 

ESTACO 	
PAHA,. 5Zr.i.-.1 C6 DE p 	cr: gn2c.. 

tboáadOiNEI.SION' lTEAL- . 	

_ . 

Presidente 	
•• - 	• 	- 	- 	_ 

Di;CRETO LEGISL-NYIVO N.' 237T  tne na DE ,I.SRIL DE 2925 

Recionhães Leia os. tire do disposto nos incisos e! do se. 65 da Lei 

Compienionier n. 	
de 4 de maio de 2000.2 ocorrência de estado de 

ralen-islode púbilca 	
Miinciplo de Carnes Formoso, em atendimento 

sciiiciltaffáo da Pçafelta do °J.unicAplo, encaminhada por meio 20 OflrlO 

AL 2.177120. 

O PRF.SIDE.I
.NITE DA ASSEV,ELEIA LEGiStAI,VA. CC ESTADO c) k 

BAHI,a, no Lsn de etribuia previste no art. 41, XXII, rd ReSoluyed 
1193:65 (Regirr,ento Interno), °aço eaber que o Plenedo de Assemble

ia  

aprovou e eu promusgo seguirde DecatcLegisiadvoi 

5". 	
Deimoie-r.entar n 	

, de 4 da maio Ce 2r.00, nele prazo 

Art. 2° - Esta 

Deputado NELSON LEAL 

fie_ - F.c reconhecida, para os fins do disposto nos ir cisca I e V, do DECRETO LEGISLATIVO N.° 2060 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Presidente 

tin tii--; iriavtir-te.; itiali a Pari\ r 
 da Ptitláa deste Cleaetd LagS'a.l‘"°- 

	
RaCOnnedet para es Ç.rs do disposto nos Incisos I ea II do art. 65 de Lel 

DECRETO LEGISLATIVO N.°  2379 DE os DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos Incisos I e II do art. 66 da 
Lei Complementar n. "01, de 4 de maio do 2000. a ocorrência do 
evado de calamidade e.9blica no Município de Una, em standirnento 
rchicitacflo do Pre°eito do MiJnicfpio, encerninhana por meio do Ofício 

AL. N' 2.175.23,  
C PRESiDENTE DA ASSEMELFIA L"'"GiSLATiVA DO ESTADO DA 

4.. no esc ce atribuição prevista no an. 41, XXII, da Resolução na. 
"i 93155 nRegirnento iritemn;. face saber que o Plenário da Assembleia 
ad-ov-p_i e e9 erorrÁgc. o seguinte Decreta i_eglenativot , 

	• 

-An-rits—Fica-recannocidarparti os.fins do disposto pcsinclaps I 
4 11  cl° .. .. 

ar. 65 da Lei Complementat n. 101, de 4 de meio de 2000, .ISSWISsltUi . 
de 90 (noventa) &as 2 partir da publicação deste Decreto Le411SiatiVe• a 
ocorrência do estado de calamidade publica no Município de Une

,  ant 

atendimento à solicitação de Prefeito do Municiai°, ene:6111~de par 

raio dc Ofitdc At. 
 

pubilzação. 

ESTADO DA BAHIA, EM 08, DE ABRIL DE 2.02D. 

Decreto LegiSletlVo entra arn vigor n2 data da sua 

GABINETE DA PRESICi"-iNCIA DA ASSEMW.EIA LEGISLATIVA DO 

a c:cot...that "c estado de calarniciade oüblIza no Munis 

ido de Carr.po Cornpiernentar n. 101, de 4 de maio de 2000, a coordeneis do estado 

irci-(:-.oi:o, ero atendimento à Solicitação Ca Pt'efell5 de MlinleicO
, 
 de c.alanlielade pública no MUnicIplo de Maraú, em atendireento à 

entarterneP 0^r meie, do Cecic ikLN°2.1n2(1. 
	

soliciita9§0 de Prefeita do MUniciplo, encanlinhade por Melo do OUSO 

AL N°  2.183/20. 

Art.9" ..EscoCiaCrat0 '...taÇlSlatlVO entra etr.,Agor na data de sue 23:oiti:os:cão. 
C PRESIDENTE DA ASSEMBI EIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

GASN'Er: DA F'RE"ÉNCil-;\ DA ASS:43‘25A :-:E(35TAJA• DD BAHIA, no uso de atribuição prevista no 

em. 41, 
XXII, da Resolução ris. 

E i'Pl.,,CI DA SAi-11.t.• El./. ne DE ASIRiLDE 2020. 
	

1193185 (Regimento Inten;o), faço Saber que o Plenário da ASSeMbleis 
aproVca e eu prernulgO o seguinte Decreto LegislatNo: 

Piesidenie 	

Art  'Y' 

 °Pra 'et:rinha:ide para os fins do disposto nos Incisos I e II de 

DEC,RETC LEGiSLATIVO NP 2378 DE35. DE AERiL f_IIE 2320 
	

art. 85 da Lei CoMplementer n. 101, de 4 da Maio de. 2000,7: pelo pesa° 
ria 93 (novanta) &as a partir da publiceçãO deste Doerei° LegIslatIVO. Dec..iacIo ‘Ii-ELSO!-.! LEAL 

Reconnace, para ns fins do disposto no! '°c'505 e do 

257. ca o,è Le
. a ocorrência do estado de oaleimidade pública no MUnIciplo de Moveu, 

oro atendimentofa snilcitação da Prefelle do Município, encaMinh 

Compiernontsr ri, 101, de 4 de meio de 2033, a ocorrência do estado 
	por meio do crido  "1/4,...isv, o.180120. 

N° 2..3123 

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

puhr.cação.. 
de ceiamidade publica no IvIuntdolo de SeTinns, em atenditmerho à 

do Prefeito do Munio solicitada., 	
tpio, encEMInhada dor meio no Ofido AL 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 
DECRETO LEGISLATIVO N.o 2081 DE 08 CE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos Incisos I e II do art. 65 d 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a 

00 &n0 do es 

de calamidade pública no MunicIpio de Coribis, em atende 
solicitação do Prefeito de MunIciplo, encaminhada por meio do 

N' 2.18112C. 

C PRF_SIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-FAO 
SABIA, no uso de atribuição previste no art. 41. XXII, de Resolu 
1193/85 (Regimento Interno), Inco saber que o Plenetlo da Ma 
aprovou e. eu promulgo o seguinte Decrete Legislativo: 

1 i 93f55 (Regimento Interne), faço saber o•--ie Pienane ICAhiA. no use do 21. 

r2rOV30 C eu promuigo o segointe Decreto LegisisAive: 

1° - Pise recor,hecicia, para os fins do diecosio nos Incisos e 9 do 

an 55 da Lei Cornoiernertar 0.101. do 4 de 
mÉ.c. 05  2000 a occràricia 

do estado dr Calernidede p3Okirc2 r Murai:ice te Serrirne, peio prazo 
de 90 (noventa) dies par d2 publica:Ao deste Decreto Loglsiativo, 

z.tendirrento á solicitação do Prefeito do Município, enearninhada por 

main de Offelo AL N' 2.5E3;20,  

.t.rt 2"-ste Cense% Laeisiefivc entra .e...-•.‘,.g,0 na da.s de sue 

GP.BIN(9TE DA 0RESi0.9_NCIA.DA IrSSEMBLEIA LEGIS,.-t-T3.n. DO 

ESTROS DA BAHI A , E-M 08 Of_' ABRIL DE 2322. 

Li`.eputeito Ne_SON LEAL 
Presidente 

C P0.6SiDFNTE nA AesEmsLaift. LEGISLACIVA DO ET:A.V.:O DA 

GABINETE DA PRESiD.ENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

i-duicão 4Jrevisi2 	
en. 41, XXII, da ReseiuçCc ' 

SiSiADO DASA1A, EM, 08 De ABRIL DE 2020. 

de Asserntieia 
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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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 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 
105/2020, 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 
)000000CXXX )000000000C )00000000C, CONTRATADA, estabelecida na Rua »DO(X )00000(X, no 
XXX, BAIRRO )COCCC<XXX)<XXX, CEP )003000000(XXX, X)00:000(XX/Bahia, inscrita no CPF no 
)000200000C<XXX)00CC000(, representada neste ato por 20000000f 3000000000( 3000a, portador 
do RG no )0000000000(X SSP/BA, CPF no )000000C0000C0C(X, residente e domiciliado na Rua 
)00000OC)00000(XX X)0000000(X, no XXX, XXXXX, CEP )0000(X0000C, )0000(0()00(/Bahia, resolvem 
firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no PROCESSO DE DISPENSA no 105/2020, 
com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE 

SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 

ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, em conformidade 
com a proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre este termo 
contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário 
Oficial do Municipio. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ X)0000(XXX000((XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13 672.60510001-70, Una - Bebia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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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)n  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: 33903600000 — OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FISICA. FONTE DE RECURSO: 14 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

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

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

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

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

eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
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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 for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLAUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 .río que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao 
PROCESSO DE DISPENSA n° 105/2020. 

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 N? 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, reconhecendo 
para fins do artigo 65 de 04 de maio de 2020; a ocorrência do estado de calamidade publica, 
nos termos da solicitação do presidente da 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 • 	 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
Prefeito 	 ‘' Fornecedor 

Testemunhas: 

• 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 

Prefeitura Municipal de Una 
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Processo: Dispensa de Licitação 105/2020 - Processo Administrativo n° 166/2020. 

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

DE 	ENFRENTAMENTO 	DA 	COVID-19 	(NOVO 	CORONAVIRUS) 	NESSA 

MUNICIPALIDADE. 

Assunto: 	Solicitação 	de 	parecer jurídico 	acerca 	da 	regularidade 	do 	processo 

administrativo licitatório 	 • 	- 

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

PARECER 

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

VIABILIDADE. 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE VEICULO COM SONORIZAÇÃO PARA PROPAGAÇÃO DE ANUNCIOS/SPOTS 
ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (NOVO 
CORONAVIRUS) NESSA MUNICIPALIDADE, por meio de dispensa de licitação, com 
fundamento no art. 4° e ss. da Lei Federal n. 13979/2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, oficio da Secretaria Municipal de Saúde solicitando a 
contrataçãocom a devida justificativa, apresentação dos orçamentos para efeito do 
balizamento de preços, apontamento da existência de dotação orçamentária a 
comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração do presente 

processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 
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Ainda, nos autos constam os documentos legalmente exigidos, as certidões que 
dão conta que o mesma está em situação regular perante a fazenda pública federal, 
estadual e municipal, bem como a certidão negativa de débitos trabalhistas, com a 
exceção da comprovação da regularidade do FGTS, pela condição de pessoa física da 

contratada. 

É o que merece relatar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

1 	1' 

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

de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

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

[...1 
XXI - ressalvados os casos 'especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações." 	I 

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 
Coronovirus 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 

2 
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aquisições e serviços que se fizerem necessários ao enfrentamento do referido vírus 

com cadeia pandêmica. 

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

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

pela Medida Provisória n2 926. de 20201 
• • • 	• 

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

§ 22  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico 
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além dás informações previstas no § 32  do art. 82  da Lei n2  
12,527, de 18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, ,o valor. e .o respectivo processo de contratação ou 

• ' aquisição. 	 . r 
• 

§ 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, 
comprovadimente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido. 	(Incluído pela Medida Provisória n2  926. de 2020) 

Art. 42-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se 
refere o caput do-  art. 49 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 n2  926. de 20201 

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

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

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

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

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

Art. 42-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentaMento da eniergência que trata esta Lei, será 
admitida à apresentação de terino de referência simplificado ou de 
projeto básico simplificado. 

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput. 	f Incluído pela Medida Provisória n2  926. de 

MIO • N., 
• .• 

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

 

 

Art. 42-E, §12 	omissis • ," 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 
seguintes parâmetros: 	[incluído pela Medida Provisória n2  926  
de 2020) 

• 1; 	 .• 

a) Portal de .Comórai do'. Governo Federal; 	(Incluído pela 
Medida Provisória n° 926. de 2020) 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído Dela 
Medida Provisória n2  926. de 20201  1 ; • 	• . 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(Incluído pela Medida Provisória n2  926. de 2020) 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2  926. de 20201 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 
e 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 20201 
VII - adequação orçamentária. 	(Incluído pela Medida Provisória 
n926 de 20201 
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No caso em tela, a contratação da pessoa física para a prestação dos serviços 
objetos da presente dispensa justifica-se pela necessidade de adquirir insumos 
destinados ao enfretamento da emergência de saúde pública, associado ao fato de que 
fora declarado no Estado da Bahia "Estado de Calamidade Pública" em todo território 
baiano, conforme Decreto n2  19.549, de 18 de Março de 2020. 

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

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. 

Por fim. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da 
presente dispensa que levará à sociedade unense as informações úteis. de  
utilidade pública e de natureza sanitária. necessárias ao enfretamento da  
pandemia. comungando medidas elementares das quais a sociedade não deve  
apartar-se1 é que se insere o contexto da presente ordenação de despesa, 

Todavia, recomenda-se que o fiscal contratual acompanhe 
diligentemente o cumprimento dos serviços contratados estipulando em 
contrato prazo para a sua execução. regularidade do veículo perante os órgãos  
de trânsito. aiustes quanto às rotas e regularização do volume de sonorização a 
fim de que não se pratique poluição sonora, obedecendo aos rigores da lei.  

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

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar 
DAMIÃO MOREIRA DOS SANTOS, uma vez que o presente procedimento atende o 



S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 03 de Agosto de 202 

ção Cavalcante 
ProcuraI or Jurídico Municipal 
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disposto no art. 42  e ss., da Lei n2  13979/2020, ressalvados os apontamentos acima e 
publicação na forma acima exigida. 

Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 42-F da Lei 
Federal aplicável prerroga que "na hipótese de haver restrição de fornecedores ou 
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 
justificativa, poderá 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 • 	ciso ,  XXXIII ido caput do art 79  da 
Constituição." • 

I 

6 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 105/2020 

RATIFICAÇÃO. 
_ 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de DAMIÂO MOREIRA DOS SANTOS, CPF: 
989.361.075-34 na forma das condições estipuladas no Contrato e na Lei 8.666/93. 

Una (BA), 03 de AGOSTO de 2020. 

TI 	BIR CHNE 
Prefeito Munkipal 

' e •• 
„,„ 	• 

• 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 105/2020 

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 03/08/2020 

Una/BA,1 03 de AGOSTO de 2020. 

TIAGO IRSC NER 
Prefeito Municipal 

I • - 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13.672.60510001-70, Una - Bahia. CEP 45690-000 

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