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PROCESSO ADMINISTRATIVO 
No 178/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 117/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÉNIO E AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÉNIO PARA UTILIZAÇÃO EM 
PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 
(CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 

PERÍODO: DE 24 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 117, DE 24 DE 
AGOSTO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 24 dia do mês de agosto de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÉNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, 
FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÉNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 
SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL (CORONAVíRUS), COMO 
PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, neste 
Município, e uma cópia do Decreto da Comissão de Licitação. Eu RODRIGO TUYUTY 
LACERDA assino. 
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Ofício n° 156/20 SMS  Una(Ba), 24 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 corona vírus responsável pelo surto de 2019, 
especificamente o art. 4° e art 4°-E da referida lei, abertura de processo administrativo 
visando contratação de empresa especializada no fornecimento de RECARGSA DE 
CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL FLUXOMETROS E CILINDROS DE 
OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME 
GRIPAL (CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANDE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID-19 , em face da exposição que segue: 

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

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

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

Considerando Decreto Estadual n° 19.549 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; 
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Considerando Decreto Municipal n° 

Considerando Decreto Municipal n° 

Considerando Decreto Municipal n° 

Considerando Decreto Municipal n° 

Considerando Decreto Municipal n° 

Considerando Decreto Municipal n° 

507, de 23 de Junho de 2020; 

520, de 07 de Julho de 2020; 

522, de 14 de Julho de 2020; 

527, de 21 de Julho de 2020; 

530, de 04 de Agosto de 2020; 

538, de 17 de Agosto de 2020; 

“10432 

Considerando a quantidade de casos confirmados no Estado da Bahia, que já somam 
236.050 pessoas contaminadas por COVID-19, conforme se comprova através do 
boletim epidemiológico do Estado da Bahia de 24/08/2020, em anexo e disponível 
através do link: bi.saude.ba.gov.br/transparenciat  

Considerando que o município de Una possui atualmente 161 casos monitorados, 1.483 
casos descartados, 12 casos aguardando resultados e principalmente 247 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 
23/08/2020; 

Considerando que a aquisição de recarga de oxigênio medicinal, ar comprimido 
medicinal, cilindros de oxigênio e reguladores (fluxometros) justifica-se, pela 
necessidade do tratamento aos pacientes em acompanhamento/tratamento 
médico no hospital municipal Frei Silvério que visa equipar a sala de atendimento 
de urgência e emergência, situada nas dependências do hospital municipal, para 
que esta funcione adequadamente como uma sala de estabilização de 
internamento/isolamento; 

Justifica-se, ainda, pela necessidade de urgência e emergência para atender as 
pessoas vítimas da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que por ventura 
venha surgir no Município de Una-Ba, vez que sem a aquisição deste objetos, os 
pacientes com suspeita do coronavírus não poderão ter o atendimento adequado, 
tendo em vista que uma das consequências do covid-19 é a insuficiência 
respiratória, sendo necessária a utilização de internação em isolamentos para 
melhor atender e suprir a necessidade respiratória do indivíduo, conforme 
amplamente divulgado pelos profissionais habilitados em toda mídia falada nos dias 
atuais; 

Considerando que a quantidade estimada em processo anterior não foi suficiente para 
atender a demanda, dado o aumento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19; 

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 
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momento o não atendimento imediato do item solicitado, dada a suo natureza 
essencial de fruição, pode ocasionar risco e prejuízo à Administração Municipal; 

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

Assim, solicitamos a contratação direta com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, de empresa especializada no fornecimento de RECARGAS DE 
CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE 
OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME 

• GRIPAL (CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANDE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID-19, pelo valor Global de R$ 72.581,60 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta e 
Um Reais e Sessenta Centavos), através da empresa OXIMASTER GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.935.631/0001-90. 

Atenciosamente, 

GLEICIANE BIRSCHNER H RA 
Secretária de Saúde 
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RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O E-MAIL: compras@una.ba.gov.br  

ATT: WASHINGTON MACEDO 
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

1)0434 

LOTE 1- OXIGÊNIO MEDICINAL 

ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 UNI 180 
RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÊNIO 

MEDICINAL - 10MT° R$ 	212,00 RE 	38.160,00 

2 UNI 20 
RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÉNIO 

MEDICINAL - 01MT3 	• R$ 	82,00 R$ 	1.640,00 

3 UND 8R $ 
RECARGA DE CILINDRO COM OXIGENIO 

MEDICINAL - 2,4MT° 
105,60 R$ 	844,80 

VALOR TOTAL LOTE 1 R$ 	40.644,80 

LOTE 02- AR MEDICINAL V. UNIT. V. TOTAL 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 UNI 30 R$ RECARGA DE CILINDRO COM AR COMPRIMIDO 
MEDICIANL - 9,6MT° 

274,56 R$ 	8.236,80 

TOTAL LOTE 02 R$ 	 8.236,80 

LOTE 03 - FLUXÔMETRO/CILINDRO OXIGÊNIO V. UNIT. V. TOTAL 
ITERE UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 UNI 10 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10MT° R$ 	1.890,00 R$ 	18.900,00 

2 UNI 10 
REGULADOR MEDICINAL COM FLUX/511E7RO 

PARA OXIGÊNIO 
RE 	480,00 Rb 	4.800,00 

TOTAL LOTE 03 R$ 	 23.700,00 

REFERENTE: AQUISIÇÃO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, 
FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 

SUSPEITOS/CCNFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL (CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANDE 
DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESSA MUNICIPALIDADE. 

-, 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS et 
-90  
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betto.13411 	. 
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FAVOR COLOCAR CARIMBO DO 
CNPJ 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 

NOME FANTASIA: OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 	ir5393563  
NOME DO CONTATO: MARIANA BRANDA° 	 0141,1151En  

Po'  • 3' S "Ws; 45110"91 	101  
N° TELEFONE:73 2102-5600 

N° CELULAR: UI 

ASSINATURA: 
• 

'• 
, 

DATA: 20/0812020 
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COTAÇÃO DE PREÇOS N°: 063/2020 

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O E-MAIL: compras@una.ba.gov.br  

AU: WASHINGTON MACEDO 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

LOTEI - OXIGÊNIO MEDICINAL 	• 

ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 UNI 180 RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÊNIO MEDICINAL - 10MT3  6263.702.0 Ø7 2.94a; 

2 UNI 20 RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÊNIO MEDICINAL - 01MT3  ja; #(2 c:2. 5-"De7.7CZ 

3 UND 8 RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÊNIO MEDICINAL - 2,4MT3  /._...#/. /6.70 i.c?,4-27/0 

VALOR TOTAL LOTE 1 3.1.8692o 1 

LOTE 02- AR MEDICINAL V. UNIT. V. TOTAL 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 UNI 30 
RECARGA DE CILINDRO COM AR COMPRIMIDO MEDICIANAL 

9,6MT3  

,..9 / v iii 
i 49  r -7-1-1  9 -5.-*3/ C°  

TOTAL LOTE 02  

LOTE 03- FLUXÔMETRO/CILINDRO OXIGÊNIO V. UNIT. V. TOTAL 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 UNI 10 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL iomr ,2 ./g, CO Et 4'4  O C 
2 UNI 10 

REGULADOR MEDICINAL COM FLUXÔMETRO PARA 
OXIGÊNIO se2 00 

/ 
,Çgá'q 00  

TOTAL LOTE 03 a7.3c9ge701  

REFERENTE: AQUISIÇÃO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FLUXOMETROS E 
CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 

(CORONAVIÉUS), COMO PARTE INTEGRANDE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESSA 
MUNICIPALIDADE. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 

TRANSPORTES LTDA 

ALHO 240/El 5.40 
CEP 415.010.070 
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CARIMBO DO CNP] 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 	 r-  
NOME FANTASIA: (2x,~ 	47<g-c5: 	CO34544381000138  
NOME DO CONTATd 	/Ã7I ri/ ei-riS 	i 4740XITOTAL 

N° TELEFONE: 	7- 	3350 - k)- 	
AV. SALGADO 

N° CELULAR: 	 VITIMAI 
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L 

DATÁa/027 	 1 FAVOR COLOCAR 
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COTAÇÃO DE PREÇOS N°: 063/2020 

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O E-MAIL: compros@una.ba.gov.br  

AU: WASHINGTON MACEDO 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

LOTEI - OXIGÊNIO MEDICINAL 
, . 

ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 UNI 180 RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÊNIO MEDICINAL - 10MP Ã 	rtn 
QW UJ ‘  

a.2is- Tfla" 

2 UNI 20 RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÊNIO MEDICINAL - 01MP a\LM 00  í3/4  ,1 	 %0  cr, 
( 

3 UNO 8 RECARGA DE CILINDRO COM OXIGÉNIO MEDICINAL - 2,4MT3  4132i  CO 
1 

e 0) 01‘n 
ir 

- ist) 5% VALOR TOTAL LOTE 1 	: 

LOTE 02- AR MEDICINAL 	 ' V. UNIT. V TOTAL 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 UNI 30 
RECARGA DE CILINDRO COM AR COMPRIMIDO MEDICIANL - 

9,6MP a0),°\Q en ‘ã g - 7Cing 
TOTAL LOTE 02 

LOTE 03 - FLUXÔMETRO/CILINDRO OXIGÉNIO V. UNIT. V. TOTAL 

gâ A9S0361 

a 
1 0d 

„kolo_t)1054:xn 

ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 UNI 10 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10MT3 f\ -k (-'01 ai 

P\s 	• 

2 UNI 10 REGULADOR MEDICINAL COM FLUXÕMETRO PARA OXIGÉNIO 

TOTAL LOTE 03 

.• 	.• 

REFERENTE: AQUISIÇÃO RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FLUXOMETROS E 
CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 

(CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANDE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESSA 
MUNICIPALIDADE. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS 
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TIAGO BIRS FINE 

Una (BA), 24 de agosto de 2020 

C.I.228/2020 — 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 RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM 
PACIENTES SUSPEITOSICONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 
(CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19, solicito informações deste Setor quanto a 
existência de dotação orçamentária considerando o corrente exercício para a 
realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

Prefeito Municipal 
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C. I. 232/2020 - SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 25 de agosto de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABIUDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

• Prezado Senhor, 

Conforme a solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para aquisição de 
RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, 
FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÉNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 
SUSPEITOSICONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL (CORONAViRUS), COMO 
PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, solicita 
informações deste Setor quanto á existência de dotação orçamentária para o 
exercício de 2020, no intuito de empenho da referida despesa. 

ZIUEND 	i -NI 	ATO 
Secre o Municipal da'Fazenda 
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C. I. 107/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
SR. ZIUENDER ZULMIR CAPATO 

Una/BA, 25 de agosto de 2020. 

Prezado Senhor, • • 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a aquisição de RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM 
PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 
(CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19,' 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 

• 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: 
33905200000 — MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 14 

Sem mais para o momento, 

eida 
Diretor da divisão e contabilidade 
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C. I. 233/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 26 de AGOSTO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EM°. 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, 

ZIUEN ER ZULMIR CAPATO 
Secliá Municipal da Fazenda 7 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 4690-000. 

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

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

00441 ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 27 de AGOSTO de 2020. 

C. I. 056/2020 - 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 RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM 
PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 
(CORONAVIRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 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, 

? 
A O 10 WA 	

dit
SHING REIS DE MACEDO 

itfaia  
% 

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

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

Chefe Setor de Compras 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

i'00442 

Una/BA, 28 de Agosto de 2020 

C. I. 229/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICrTAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade de aquisição de RECARGA DE CILINDROS DE 
OXIGÉNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE 
OXIGÉNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE 
SINDROME GRIPAL (CORONAVIRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES 
DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 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, • 

IAG BI CHN 
Prefeito Municipa 

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 



Decretos 

MUNICÍPIO DE UNA 

Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

COO443 

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

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

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

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada a Comissão Permanente de Licitação deste 
Município, composta pelos Servidores RODRIGO TUYUTY LACERDA. CAIO CÉZAR 

OUVEIRA SANTOS e FERNANDA SANTOS DA SILVA, sob a presidência do primeiro. 

Parágrafo único. Para suplência de qualquer membro (21CIFFIC1 

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 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida 14- Centro - CNPJ 13.672.60510001-70. Una -Bahia, CEP 45.690-000. 

E-mail pmunelbtunitba e0V br - Tel. (73) 3236-202112022/2023 Fax. (73) 3236-2196 

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

Una 
Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMOUDUAES3SHPHZDE5DVG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 
t' £1Q444 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 117/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

• 
Aos 28 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 OXIMASTER 
GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 03.935.631/0001-90 e considerando a 
imprescindibilidade de aquisição de RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÉNIO E AR 
COMPRIMIDO MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÉNIO PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL 
(ORONAVIRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO 

DO COVID-19, para atender as necessidades da Administração Municipal, contendo 
todos os requisitos indispensáveis ao atendimento das utilidades, resolve a Comissão 
com fundamento no art. 4°, ART. 40-E, parágrafo 2°, da Lei n° 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde publica de importância internacional decorrente do 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 q e fosse encerrada a presente Ata para os devidos fins 

• de direito. 

6r1461ÇS Gnnlsç 
1—

FER A A ANTOS DA SILVA 
Membro da Comissão 

k 

CAIO cÉza 	E SANTOS 
Membro da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.6726050001-70, Una - Bahia. CEP 45.630-000. 

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



09/03/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ii101,45 

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

Nome: OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 03.935.631/0001-90 

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8,212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:03:43 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/09/2020. 
Código de controle da certidão: DA4D.2DC6.8DF2.616F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Voltar Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Certificado de 
Regularidade do FGTS - 
CRF 

Inscrição: 	03 935 631/0001 90 
Razão Social: OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 
Endereço: 	AV JOSE SOARES PINHEIRO 1301 / LOMANTO / ITABUNA / BA / 45600-000 

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

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

Validade:19/08/2020 a 17/09/2020 

Certificação Número: 2020081901315225779956 

Informação obtida em 28/08/2020 11:42:11 

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



GOVERNO DO ESTADO DA RAMA 	 Emissão: 13/07/2020 14:50 

SECRETARIA DA FAZENDA 
1' 04470 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 

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

Certidão N°: 20202006769 

RAZÃO SOCIAL 

OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

NSCRIÇÁO ESTADUAL 

053.535.045 	 03.935.631/0001-90 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS 

600000.1761/18-0 - Inicial/PARCEI.AMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscntos na 
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 13/07/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http•/Ndww.sefaz.ba.gov.br  

Valida com a apresentação conjunta do cartão onginal de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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Endereço 
AVENIDA JOSE SOARES PINHEIRO, N°: 1301 - 

LOMANTO 
JUNIOR 	 ITABUNA 	 BA 

Nome/Razão Social 
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Código 

C.N.P.J 
03935631000190 

Insc. Est. 
053535045 R.G C.P.F 

Número da Certidão 
0006051 

Código Geral 
0045705 

  

18/06/2020 	https://servicos.doud.el.com.br/ba-itabuna-pm/services/c/artidao_impressao.php7lc=e&a1=ENFEEEFHKJHNHE&Ipc=GE&Ipccert=...  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 	
rf10448 FAZENDA MUNICIPAL — DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de 
1/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO 
ertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90 
Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.  

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que 
posteriormente venham a ser apurados. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na 
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/ 

Emitida em 18/06/2020 

Validade 90 dias 

Chave de Validação: 20200006051 

Av. Princesa Isabel, N° 678 
São Caetano 
CEP: 45.607.001 — Itabuna-Bahia 

https://servicos.cloud.elcom.br/ba-itabuna-prrt/services/certidao_impressao.php?tc=e&cd=ENFEEEFHKJHNHEMpc=GE8apccort=ated=NNBGE  1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.935.631/0001-90 
Certidão n°: 13260537/2020 
Expedição: 08/06/2020, às 15:04:02 
Validade: 04/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

• , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.935.631/0001-90, 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 
inadimolentes 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 Publico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA • 	CNPJ n° 03.935.631/0001-90 

MILTON BENEDITO RIBEIRO MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
05/04/1959, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 
175.369.875-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0119835908, órgão expedidor SSP - 
BA, residente e domiciliado(a) no(a) R FELIX MENDONCA, 823, APT 301, GOES 
CALMON, ITABUNA, BA, CEP 45605351, BRASIL. 

MARIA TEREZA MENEZES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/10/1940, 
SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF n° 399.617.377-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
385268, órgão expedidor RIM_ - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSÉ 
ALVES DOS REIS, 340, APTO 102 EDF.RESIDENCIAL JOSÉ FREITAS, JARDIM 
VITÓRIA, ITABUNA, BA, CEP 45605482, BRASIL. 

• Sócios da Sociedade Limitada -de nome empresarial OXIMASTER GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, registradà legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29202238177, 
com sede Av Jose Soares Pinheiro, 1301 , Centro Itabuna, BA, CEP 45.600-297, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
03.935.631/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANÇAS,MUNICIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPEDICOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM 
OPERADOR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO 

• ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO 
HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
QUÍMICOS E PETROQUIMICOS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA 
ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICILIO. 

Reg: 81800000706526 	 Pagina 1 

Certifico o Registro sob o n° 97783973 em 16/08/2018 
Protocolo 188518878 de 13/08/2018 
Nome da empresa OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29202238177 
Este documento pode ser verificado em htlp Hregintuceb.bagov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/ALITENTICACAaaspx  
Chancela 83327184773039 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

JUCEB 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ n° 03.935.631/0001-90 • 
CNAE FISCAL 

4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, municipal 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente 
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos 
7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador 
8712-3/00 - atividades de fornecimento de infra- estrutura de apoio e assistência 
a paciente no domicílio 

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

MILTON BENEDITO RIBEIRO MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
05/04/1959. CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 
175.369.875-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°0119835908, órgão expedidor SSP - 
BA, residente e domiciliado(a) no(a) R FELIX MENDONCA, 823, APT 301, GOES 
CALMON, ITABUNA, BA, CEP 45605351, BRASIL. 

MARIA TEREZA MENEZES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/10/1940, 
SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF n° 399.617.377-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
385268, órgão expedidor MM - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSÉ 

411 	
ALVES DOS REIS, 340, APTO 102 EDF.RESIDENCIAL JOSE FREITAS, JARDIM 
VITÓRIA, ITABUNA, BA, CEP 45605482, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial OXIMASTER GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29202238177, 
com sede Av Jose Ççares Pinheiro, 1301 , Centro Itabuna, BA, CEP 45.600-297, 

01,  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ n° 03.935.631/0001-90 

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
03.935.631/0001-90, consolidam o seu contrato social na forma abaixo: 

Cláusula Primeira — A sociedade gira sob o nome empresarial OXIMASTER GASES 
E EQUIPAMENTOS LTDA 

Cláusula Segunda  —A sede da sociedade é Avenida José Soares Pinheiro n° 1301, 
Centro, em Itabuna, Bahia, CEP: 45600-297. 

Cláusula Terceira  —A sociedade tem por objeto: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,MUNICIPAL 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 

• CIENTIFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS COMÉRCIO ATACADISTA DE 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR 
E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS 
ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE APOIO E 
ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICILIO. 

CNAE FISCAL 

4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, municipal 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente 
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
4930-2/03 - trs porte rodoviário de produtos perigosos 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ n° 03.935.631/0001-90 

7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 
operador 
8712-3/00 - atividades de fornecimento de infra- estrutura de apoio e assistência 
a paciente no domicílio 

Cláusula Quarta  —O capital social é de R$200.000,00(duzentos mil reais), dividido 
em 200.000 (duzentas mil) cotas de RS1,00 (um real) cada, totalmente integralizado 
em moeda corrente do País e está assim distribuído: 

Nome dos Sócios Partici- 
pação 

04 

Quantidade 
de 

Quotas 

Capital 
Integralizado 

(R$) 

Valor 
Total do 

Capital (R$) 
Milton Benedito R. Marques 95,00% 190.000 R$190.000,00 R$190.000,00 
Maria Tereza Menezes 5,00% 10.000 R$10.000,00 R$ 10.000,00 

TOTAL GERAL 100,00 200.000 R$200.000,00 R$200.000,00 

Cláusula Quinta — A sociedade será representada pelo sócio administrador MILTON 
BENEDITO RIBEIRO MARQUES, dispensado de prestar caução com a designação 
acima, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade Ativa e 
Passiva, Judicial e Extra-Judicialmente, a ele cabendo os poderes necessários para a 
realização de todos os fins sociais, observadas as regras dos Artigos 129 a 138 do 
CTN; e Artigos 23, 27,207 a 211 do Decreto 3.000, de 26-03-1999-RIR/99, em 
atendimento ao estabelecido nos Artigos 997, VI, 1.060 a 1.064, todos do CC/2002. 

Parágrafo primeiro - É, expressamente vedado o emprego do uso da firma em 
negócios estranhos aos objetivos sociais, principalmente em favor de terceiros ou dos 
próprios sócios, tais como: Avais, Abonos, Endossos, Fianças, etc., sob pena de 
nulidade em relação a sociedade, subsistirá sempre a responsabilidade pessoal do 
que a houver indevidamente empregado, na forma do Artigo 1.013,do CC/2002. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ n°03.935.631/0001-90 

Parágrafo segundo - Os sócios e/ou administrador poderá, nomear 
procuradores com poderes específicos para representar a sociedade em quaisquer 
instituições, empresas e repartições públicas, sejam elas: federais, estaduais ou 
municipais, nos seus atos, conforme os estipularem nos respectivos mandatos. 

Parágrafo terceiro - Na falta ou impedimento do sócio administrador, a 
sociedade será totalmente representada por procuradores legalmente habilitados. 

Parágrafo quarto - De acordo com o disposto no Artigo 1.013, § 2°, do 
CC/2002, o(s) administrador(es) que realizar(em) operações, sabendo ou devendo 
saber que estava(m) agindo em desacordo com a maioria, responderá(ão) por perdas 
e danos perante a sociedade e terceiros e serão excluídos da sociedade na forma do 

• artigo 1085. E enquanto não for averbada a ata e/ou ato (10 dias da investidura) de 
sua nomeação, o(s) administrador(es) responde(m) solidariamente e ilimitadamente 
pelos atos que praticar(em). 

Cláusula Sexta - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

Parágrafo Único — A distribuição de lucros poderá, conforme autorizado pelo 
disposto no artigo 1007 do Código Civil, ser efetuada de maneira não proporcional às 
quotas no capital social, devendo, contudo, ser manifestada mediante aprovação de 
80% (oitenta por cento) do capital social. 

Cláusula Sétima  —A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, 
sucursais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional , mediante a 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Oitava  —A sociedade iniciou suas atividades em 17 de julho de 2000 e seu 
prazo de duração é indeterminado. 

Cláusula Nona  —As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado m i aldade de condições e preço, direito de preferência para sua 

JÁ 
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i . 001,57 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

Cláusula Décima Primeira  —O lidministrador declara, sob as penas da lei, de que 
não está impedido de exercer a ádministração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, bu por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamehte, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peia ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistetra financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações tie  consumo, fé pública, ou a propriedade. 

10 	Cláusula Décima Seaunda  — i  título de "pro labore", somente o sécio MILTON 
BENEDITO RIBEIRO MARQUES fará uma retirada mensal, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira  — ko término de cada exercício social, em 31 de 
dezembro, os administradores j!westarão contas justificadas de sua administração 

l v procedendo à elaboração do in entário, do balanço patrimonial, e do balanço de 
resultado econômico, cabendo a s sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 

Cláusula Décima Quarta  — Nojs quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando 
for o caso. 

iCláusula Décima Quinta  — F lecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 

CNP.? n° 03.935.631/0001-90 

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

Cláusula Décima  —A responsatiilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse ¡destes ou dos sócio remanescentes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidadb com base na situação patrimonial da sociedade, à 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade s --, resolva em rélação ao seus sócios. 

gr' 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ n°03.935.631/0001-90 

Cláusula Décima Sexta — Fica eleito o foro da Comarca de Itabuna-Ba, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

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

ITABUNA-BAHIA,)341_e_ agosto de 2018. 

chs, 

MILTON 13 EDIT 	IRO MARQUES 
CPF: 175 3 9.875-87 

.1<-0,1-f rOUtrÁ 	 Of-- 	 o • 
, 

MARIA TEREZA MENEZES 
CPF: 399.617.377-68 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

    

• r00460 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 117/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde para a aquisiçã de RECARGA 
DE CILINDROS DE OXIGÉNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FLUXOMETROS E 
CILINDROS DE OXIGÉNIO PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES 
SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL (CORONAVIRUS), COMO 
PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19; 

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 no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que toma 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, indusive 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 2° 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; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a empresa em epígrafe preenche as condições e requisitos 
para atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não 
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Estado da Bahia 
(001,Ê1 

ESTADO DA BAHIA 

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 da empresa OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 03.935.931/0001-90, 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, 01 de SETEMBRO de 2020. 

FERNANDA ANTOS DA SILVA 
Membro da Comissão 

CAIO CÉZAR 	RA A TOS 
Membro da Comissão 

r) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
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Cate.£orta: Decretos.Numerados 
Néntero do Ato: 19549 
Data do Mor quarta-feira, 18 de Março de 2020 
Data de P/Sação no DOE: quinta-feire, 19 de Março de 2020 
Eimentat Declara Situação de Erne(gancia em todo o território 

baiano, afetado pot Doença 

Infe,colosa 'Virai - COBRADE 1.5.1.1.3, conforme a Instrução 'Normativa 
do Ministério da 

Integração 
-Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 

ptevençâo e enfren 

_ Dttang Ns 19.549 DE 1.8 DE:MARÇO DE 202
0  

Declara Situação de Emergência em todo o 
ter-ritdrio baiano, afetado por Doença Infecciosa 

ViroS - 

COBRAE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 
Normativa do IVIInistério da Integração -Nacional nõ 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 
prevenção e enfrentemento à COVID-1.9, e dá 

outras providências. 

OGOVE.T.12-4A_DOR DO ESTADO DA BAIIIA, no uso 

da 

atribuição Rue 

lhe conferem os Incisos 'V e XII do art. 105 da Constituição 

Estad.ual, o inciso VII do art.. 'In da I.ei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, 
e cnm furidaMento no inciso II :do § 1° do art.& da Lei federal n° 8.080, de 19 de 

seternbro de 1990, cor.siderando que a saúde 6 direito de todos e dever do Estado, 
garantido tiediante políticas sociais e econômicas que visem h. redução do risco 
de doença e de outros agtacos: e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição F.  ederal; considerando a elass ifice_ção pela Organização 1\ Aundlal de Saúde, 

.s.o dia 11 de -março de 2020, corno par,demia do Novo Coronavírus; 
considerando que a situação demande o emprego urgente de 

tr_ediclas de prevenção; controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a tini de evIr.er a dissenikna.ção de doença, 

D ECP..E, TA.  

Art. 1° - 
f 'soa. declarada Situação de -.Emergência em todo o 

território baiano, em virtude do desastre classificado e codificado corno Doença 
Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do 

ginisteno da Integração -!.

.,-; acionai nn 01, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 

prevenção c enfrentarnento à CCWID
-19.  

Art. 2' - pica autorizada a mozação de *todos os órgãos 
estaduais, no árribitc das suas competências, para envidar esforços no intuito de 
apoiar as ações de rescosta ao desastre, reabilitação do cenário c reconstrução. 



Art 3° - Para .fins ao art. 
1° deste Decreto, no Arnb 

ite do Poder 

Executivo Estadual, considerán-se serviços públicos essenciais as atividades 
relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil,- fiscalização e 1

, 
(
.
) ri 4,6 3 

arrecadação.  

Art. 4° - 
Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Sabia 

o disposto no art."? do Decreto nn 19.529, de t6 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 

rs 
o ta a hora do dia 20 de março de 2.020, a chegada: 

I - dr, qualouer transporte coletivo intennunicipal, público e 
privado,_rodoviário e hidreviárie, nas modalidades regular, fretamento, 
cornplern.entar, alternatiVovaiii:Ti-toã—FAiittldípio-s. -de 'Salvador, -Feire. de-
SantanN Porto Seguro, Prado, Lauto de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e 

Itaparlea; Ti - de ónibus interestaduais, no território do Estado da Bahia. 

§ 1° - Fica excepcionado-. a circulação de transportes rodoviários e 
bidroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, 
residentes nas Regióes Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou ern 
locás próximos aos Municípios de Ponto Seguro e Prado, desde que conduzidos 

para o exercício d.e atividade nrofissional. - Outras exceçóes deverão ser expressam.ente autorizadas pela 
Kgência Estadual de Regula.ção de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Corn.unicações da Bahia - A.GERBA ou pelos Municípios. 
Art. 6° • ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os 

atendimentos nrecenciás do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC nos 
Ms.s.-nicinios de Salvador. Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas 

e Simões pilho. Art. I" - A Polícia Militar da Bahia - PMBA e a ACERBA 
-reclina.° a fiscalização do quanto disposto no arr. 5° deste Decreto, com eventual 

apoio das Guardas Iviunicipais. Paragrag.o único - O descumprimento de suspenssão prevista rio 

art. 5.° deste Decreto ! 1503 

o rt. ar á. na apreensão imediata do veiculo de transport
e,  

pCSA00 ou particular, sena prejuízo do ajuizamento de açeSes penais e cíveis, bens 

como da arilcação de sanções administrativas. 
Art. 8' - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê 

Estadual de Emergancia em Saúde Pública - COES Ba. 
Art. 9° - A AGERBA editará norrnas complementares ao 

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

suas competência.s. Art. 12 - Este Ddoreto entra em vigor na data de sua publicação e 
produzirá_ efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo co-ronavírus, previste na Lei Federá n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

.PA.LACIO DO GOVER_LNO DO ESTADO DA. BAHIA, em 18 de março de 2020. 
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Secretário de Desenvolvimento Econômico 
Carlos 'Martins Maraues de Santana 
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Secretário do Meie Ambiente 

L,ucas Teixeira Costa 
Secretário da. A.gtácultura, Pecuária, Irrigação, 
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Leonardo Góes Silva. 

Secretárlóde Infra 
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Secretário de Desenvolvimento Urbano 
kdélia Maria Carvalho de Melo pinheiro 

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovacito 
Marcas Berdo dltz Cavalcanti 

Secretário de Infraestrutura 
3121i:tia Maria Cardoso Palmera 

Secretária de Políticas para as Mulheres 
1.‘:3lvia. dos Reis Santos 

Secretária de Promoção da Igualdade Itacial 
Cibele Oliveira de Carvalho 

Secretária de Relações Institucionais 
:csias Comes da Silva 

Sezretário de Desenvolvimento Rural 
AszcIrCrZascimento Curvello 

Secittárie de Comunicação Social 
Fausto de AbTell Frar.co 

Secretário de Turismo 
-:•Testor Duarte Guimarães "Neto 

Secretário de .kdrninistração Penitenciária e Ressoctalização 



seguinte DECRETO LEGISLATIVO 

Reccnece, para cs tirs do art. 65 da Lei Complementar n°101. 

de 4 

de rnan-- de 2000. a ocorrência do estad0 de calamid

ade  

pública, rios termos da sotação. do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 

2020. 

Art.1° Fica reconhecida, exclu.sivarnente para os fris do ert. 65 de Lei Complennentar no 1.01., de 
4 de ma" de 2000. notadamente peva as &sperisas cie atingirnento dos resultados fiscais previstos no art. 
20 da Lei n° 13.898, de -11de novembro de 2019, e da lirnitação de empenho de que trata o art. 9° de Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos 

ate -

251 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação cio Presidente da RepCsiolica encarnada por 

nneic da Mensagem no 93. delis de março de 2020 

fia, 2° 

 I: loa constituída Comissão Mista no ambito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) 

deputados e 6 (seis; senadores, com 
	

número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situaçã

o  

fiscal a a s-Y.e,cuoão orcarcientária fnanceira das. medidas relacionadas à emergência de saúde pública de 

trriportér,cia internacional relacionada 
a0 

cororavires (CovId-19). 

5 1,0 
 os trahalros poderão ser desenv 

izar 	

olvidos per meio 

Priderscia da Comissão. 

'ã .3' Birriastralmer.te. e Cemissão realizará e.udIêncla pública com a presença do Ministro da 

mia . para 
apresentação e a‘,:a.'itaçá0 

de relatório circunstanciado da situação fiscal e da eXabliç

ão  

orçame 

ntária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de Irriportânci 

internacional ;..elacionade ao coronavieue (Covid-1,9), que deverá ser publicado 

petin Poder EY.ectitiVO 
ante 

Econo 

da referida audiênda, 

pública de importánda internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19). 
g 2° 

 P. Comissão realá, mensalmente, reunião com o Ministério da E.conornia, para avaliar a 

situação fiscal. e a execução orçamentária e financeira das medi das relacionadas à emergência de saúde 

Ad, 
 3" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. em 20 de marco de 2020. 

SENADOR ANToNio ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do senado 

Federal, 

no °xereteio da Presidência 

N° 6, CE 2020 

Congresso Nacional decreta: 
o 

definidos pela 
Virtual, nos termos 

LEG! 	
Leabin_,.•.... • 

Presidente 

do 5;enado Federal; no exercício da 
Presid&n°ia. 

nos termos do parágrafo Único do art. 52 do 

Regimento CorflUrn e do indso XXVII! do ah. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o 

Faço saber que ci Congresso Ne.cion0l. aprovou. e eu, Antonio Anastesia. 

Prirnelro VIC.e-Publicado em:20/03/2020 FiaiiçâO: 55-C Seb20: - Foctra ! Páoine: 

33~0 OFICIAL DA UNIÃO 
órgaoi Atos do Conçiroseo Nacional 

	
1)04g 5 

n SC nubstftui pubUtátic ba ver 
Eske conteCuin 	

to reretcrea. 

enoon.vn,o,th:dmiwdscreto-1 Altdvo•I4409202 



Presidência da República 
- Secretamens-eral  

subchafie para ASSLinte5 Jurídicos 

íssisff..53,ais,..m_e_p2~Rgl ca :Mig,2(121)_ 
	

I ' 11 0466 

t_d_agar,~ 	

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergéncia de saúde pública de importando 
knternaCicnal decorrente do coronavrrtás responsável 

peio surto de 2019. 

0 PRES/DENTe DA REPÚBLICA Faço abe 
	
o-Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Ohkiálln.13. tg_ 

saúde pública de importância internacional decorrente do ccronavirus. responsável pelo surto deern2001d9e. ernergência de Art. 1` Esta Lel diepne sobre as medidas que poderão ser adotadas para entre 

§1c As rneciidas astabalecidas nesta Lei ebletivern a proteção da coletividad

e.  

§ 2' Ato de Ministro de Estado da saúde disporá sobre a duração da situação de emergâncla de saúde pública 

Ei 3° O prazo de due trata o § 2° des.te artige não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial lik alie treta esta Lel. 

i 

de saúde. 

	

- isolamento: separação de pessoas doe 
	

e contaminadas, ou de bagagens, meios de transportes 

mercadorias ou e.neornendee postais afetadas, de outros, de maneir 

	
\Atar a contaminação oti a propagação do Art. 2° para fins do disposto nesta Lá, considera-se: 

- Quarentena: re=triçãs de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoa: ctu 
não estejam doentes, ou de bagagens, contéineres, animeis, meios da transporte ou mercadorias Guapa 

contaminação, de maneira a evitar a pose(v& contaminação ou a propagação do coronavkus. 

ns 
ceronavlrus; e 

Paráç,rate únicc. As definições estabeleoldas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário internacional, 

do b_netág-W-D era T...6101)1 ,..detrnste janr.
.,Lro c

ja-W apiicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

Art. 3° Para anfrentarnento rta e.mergênc..

.ia de saúde pública de importância internacional decorrent 

• 

. .. 	
, 	

-, . .át.eareersegu~er~- 

cororavtrus, asautw.idades poderão adotar, no árnblto de suas competências, dentre outras, as sag 
G., Yár—,  erje:;etZe

-.,eir.".e.aàcrtadatrepitr.ere 

rnedidas 	
LriP-55-2.012 '-;aP ‘146--( 	

rov ria n° 
 

Á - isolamento; 

ll - quarentena; 
- determinação de realização coinpLAsóda de: 

a) exames médicos; 

ti.) testes laboratOrtaie; 

c) coleta de amostras clínicas; 

di vacinação e outras Medidas profl!átoas; nti 

v.ro.vpianallo.Qow:3rlacivt.L01.31,_sto20',45-252'2'2021:!/':BULl'2,97G.'nvr. 



/2020 
e) tratamentos Médiz,02; 

oepacificns: 

IV - estudo ou investigação epidemiolOgica; 

V animação, necropsia, cremação 3 mane!o oe cadáver; 

Nnt - autortzação excepoloral e temporária uara e importação de produtos sujeitos à vIgilêncle 

reds,..ro na li.nvlsa, desde que: 
registrados por autoridade sanitária estrancetra: e 

e em onOses sobre as inforMaçães estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no ternpo e no .a 
§ 	NS 

medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas co 

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

sem 
 5 a 

SPr---#eek-T40€9-97,e- 	
• 	., 	. 	7,. 

ieVigilancia Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 
	

(Egaçagthlade_p 	
Pr I 

a) entrada e sa(de doi Pais; e 	
ariSeele_Me. gl 	t..e.ES‘lj-g-Lig--°2-92-54__d_e_2.42-M 

U) ir:Joon-loção interestadual e interm,Lniepat; 
	

, f.trjsj—U_do pel~-21-9-VigAritat9-2fi,_ggag2S1). 

.. Vil - ret::,igeIçãtdens.-e.-servi'ços de peaseas naturaie•••le• juridteas»nipôtéseem. tillea. !gerir garantido o • 

pagamento posterior cie indenização Justa; e 

iff 
 preqistos em ato do Ministério da Saúde 

indispensáveN à promoção e à preserVação da seúde púbtica. 

! - o direito de sererri tr,?or 

n fl fl  se 
em evidências cientifica ao telnim 

O 4 s7 

§ 	

Ficam aceegurados àfi pessoas afetadas peias medidas previstas neste artigo: 

• 

medes permare.nternants sobre o seu estado de saúde e a assistência f 

conforme 7egliIarne.nto 

- G pia.no respeito à dignidade, aos direitos_ humanos e às liberdades fundamentais das 

	
CO co 

li - o direNo de receberem tratamento gratuito; 

preconiza C: Nrtigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do e 

§3° Será considerado tette toejticada ao serviço? plibiloo ou à atividade laborai privada o período de aos jenelro_da2S12ü. 

§ 4° As pessoas &sevarão sujetter-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descuMpd 

• 

decorrente das medidas previstas neste artioc. 

delas acarrete-ré responsabilização, nos termos previstos em lei. 

! - diap[O-à sobre as. condições. e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do cap 6 50 Ato 
 do Ministro de Estado da Saúde: 

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

§-g--Q-Meeeniac

t- 	- 

§ 6e Ato coniunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da In 
sravteere-4aeie&A-ae-ezipa-aee-ear 

dispara sobre a medida prevista n.o inciso Vi do caput. 
	llIk_e_dslao_d__QUI _ppla_29-0-1(3a Provi " 

	rh g 

i4vmpiassIto.gov
.briccivii 031 ato2019-20221202Clisiii_t3G79.ntrn 



. § 6°-ii:: O ato c;onjunto a que se refere o 5 8° 
 pociera estabelecer delegação oe uu,,,,.......— • 

020 

casos nele ornissos, 	
.0iisi.M.Let-pgleSCILIP_Eerf_gansigaeln). 

§7° 
 As Medidas previstas Paste arego poderão ser adotadas: 

Il - palas gestores locais ds saúda, desde que a.utorizado.s peio Ministério da saúde, nas hipóteses dos IncisoS ; - peio Ministério de saúde; 

iil .. peias gestores Socais de saúde, nas hipóteses dos ticisos IR, iV e Vil do eaput deste artigo. 
1, V, Vi c- VIII do caput deste artigo; OU 

§ 8'3 

 As medidas previstas neste artigo, rimando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento 

e serviços públicos e, atividscias essenciais. 
	• il,_aci_Lti-die---, ogia 	

vis ria ° 9 ,s19_42-‘1). 

5 G° 

 r3 Presidente da República disporá, m.ediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades ascendais 

a crie so-refenamto &at'at•-•-•.--fl •Inglapei
legilangua):. : . 

. 	_. _ .. ..... 	_.._ 	• 	- 	._ 	

. 

E, 10

. Pie medidas a que se referem os ;celsos 1, II e V; do caput, quando afetarem e execução de serviços 

oúblicoa e atividades essenciais, Inclusive as ;e-guiadas, concedidas ou autorizadas, 

	
sedoteadasou 

.em -to especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador9cloueriotagdcleer °

consoar d 

§ 11. É ‘te,dada a restriçãoà circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento

. de serviçosam 

autortzador. 	01:àWidg... 	
• Á - • • ., any' • ° 6,a). 

tilcos e atividades essenciais, de 
	ter °5  

nos mos do disposto no § 9c, e cargas de qualquer espécie qu0

.  p ist 

	

arretar cissabastecinteritc de gãneroa necessários a populaça°. 
	Gil ied-Wif2-P l 	ec" 	f' 	° 1  

,cs,e,--4°--fri-  see-ateesseVer-a--Aeite 	

sme-leemiactee-ste-eakásie-Ses"allee-ae 

2Q2Q) 

P.n. ii' É dispensável a \\citação 

 para aq i irão de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insur

nos  

destineArts ao -nfrentarnto da emergéncia de saúde púbiica de ittponcla internacional decorrente do csoroneviru 

estrenteeseete-~einientévir 
seLi"-Le fl 

de que trata esta Lei. 	
1,Bedegg_SP-pela ,iiedid Pr viseri G 

	„ge.22.2-Q), 

§ 1° 

 A d;spe,,rtsa de licitação a que se reter" o captut deste artigo é temporária e aplica-se apenas enclua 
perdurar a ernergênda de saúde públt.co de importancia imernacional decorrente do coronavirus. 

em sitio oficiai especifico na rede mundiai de oconaputadoreis (Intenmevt), tcron en o, 

i o 
 nome da cont:Tald nificsatagrnuieant coe tdibeispro rn.li2.9 

§ 2° Todas as contrataçges ou aquisições reaiizaeas com fulcro nesta Lei se:lis:adir/ta 

número de sfla Incortção na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo 
flferrnações previstas na § 3° do art. ° da 

	! 	12 

§ 2° Excepcionalmente, será poss;vel a contrateção de fornecedora de bens, serviços e insumos_deedeerrnppú

r 

que; esteiem. com 

 intrioneictacte declarada ou com c direito de participar do licitação ou contratar com o 1

111  

iir,:_
iclafielgigide_atgdiatista,_gçjzry2.rn 

	

gil ou serviço a ser adquirido. nontratação ou aquisição. 

suspenso, cAuãndo se tratar, comprovedamente, de única fornecedora do b 

§ h:. 

 Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contrata 
ri. 1 

mais da isim 'órgão ou entidade, c ,stst9rna. de regi.stm da preços, de que trata o i_ggiffig_11--d-Q-S-tP-u 

	

8589,, a
ja,.2„tdelughp_OS--19-9-1 poderá ser ',:ljitzado, 

	(i_pscLL11;-
10 ~tedida Provis 'a ° 951,steiD2S). 

§ 5' Na hitt-26536e de inex‘stSnotte. os reoularrientoespecifico, o ente federativo poderá aplicar o regul 

federat sobre registro de preços. 
	Qricii-gag f• 	

'a Frov: ór'a ° 051, cjg_2222).  

gi> e` CD &cã.° ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divutg 
intenção de registi-o de preço, entre dois e ofetro dias úteis, para que outros Órgãos e entidades manifestem 1 
em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 40 e no § 50. 

	fl 	
e 

Art. 4P-A P. aquisição de bens e a contr.ataçã° de serviços a que se refere. o caput do art. 4° não ser 

equipamentos novos, desde que o fornecedoi- se respcn_

sabil!ze pelas plenas condições de usa e funcion t-Ite_n° 
 

bematiquk\clo. OnSediC2--02P). 

warw.ol2na!te.gov.briceMl_031 ato2G19-2022120.20iitiiit ii.52.75.htrn 
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Art. 4°43 Neie 
dispensas de liciteao Oedn•relteS do Cnsposto nesta Lei

;  presuma', -- _ 
'2020 

!- 
oCarrérleia de SitlágãO de eMergáncia; . '..1.ada-

; pe_e.22-3 s-E-Lça.  a-610-2-a25", jaallag.). 
1'  fl 0 4 q9 

‘irigluito_pale.SLedl 'a cs is • ri ra 2 , r.22_Q). 

ti - nacesskiede de pronto atendimento da sitiação de emergência; 
	farieLoidn_ i 	it:og_M-M dS15.Ciat  

(1)3,2Lsiç.lí  isi.e 2  ws ,i  isprev , i  , o  greisie_w_22). 	
e 

	

III - existencla de risco a segurança de pessoas; obras, prestação - 
	

I os equipamentos outros bens, 
 

n_de..2.(iarii 

ieje_Miedig2j-_\:!_t Isev_ii----4\12 522,@,,,,gaa Qiji 	

diaGhd-Ctg 

IV -1f-ri-ração da conita_çã . ercela necessária ao atendimento da situação de emergência. útlices ou particulares; e 

fi‘rf. lie-C 
para s contrâtações 

de bens, serfiçaS e insurnos necessários ao enfrentemento da emergáncia de 

que trata 

esta Lei, não será exigida a elaboração de es-tudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

. 	
Art, 49.-res_GerenclemerSde Pfscirm

_.e da c,tinfrataçãoisprriente será Seiçfvel durante 
a 

gestão do-contrato. - 

comuns. 	(jaciptds_e 	
i - vis ri rc 926,4t_a_gi.22) 

Art. 4°-E Nas contrafaçães para aquisição de bens, serviços e trisumos necessários ao enfrentamento da 
emertácia que trate esta Lei, será admitida e apresenfeção de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

§ la C termo de referãncia simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o atapus conterá: sireptilidedo. 	
.0r_d_tlidg_a_a~erg_visária.,_de_W-2-Q). 

09.0picip_o_giB
ria,_d_g_acâp) 

• 

t - dec:are.ção do obeto; 	
en.d:Oida.P.SIP_V 

rj a 

-fundernen 	

v o 2 	- • sie-2_129).  

1IP 	

. 

tu - descriçâo 
resumida da solução apresentada; 

	filliV-1-dg-P 	
r . I. a-n?--19-2gh.de•29-2°. 

..0-20223.  

\\ 
	

&magicada da contretação; 	
(lie.- :, 	‘.. - • 	o 

rd - requisitos ria contrazação; 
	(Iricl.W_L-ic)_ogig. ti së

_A--ac-a royásária-13?-92Â,_da2.42-0. 

(tnoli21.9._p_e
ar vkLenaje-9-2-5—...Ob_2-02,9). 

Vi 

- critérios de 	
dição e pageiiie , 

- estimativas. dos preços obtidos por meio de, no mliiirno, um dos seguintes parâmetros: me 	
.o; 

Meditjela "lDie-02-5226,,...da-W. 
ortal de Compr do Governo Federai; 

	(l_n.oilli-d-g_p 	

o aãisia02-0. 

b) pesquisa publlcada em roidia especaliza ; 
	

0_g_ciagelg..h ecLii-dg-e.r/:S.§:0119-02-2925",...dg-2.°2-"Q\ 

(i.goial-dg_ 

as 

o) siticie etetránioos especzados ou de dorn 
	

P •‘i 	1° 

inio amplo; 

ei pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 
	(i..arak-g10--Q_P_51~2....~-talf-92St

r 	r 	"Sig- 'ffia 

	

	
aneliiilde_ 

d'; contrafações similares de cutros entes públicos; ou 

VI \ - adequação orçamentária. 
	rieeisli-dP--p.eit ki 13 i! 	

• es: no 
 

'. 2.° Fxcepcionalmente, mediante Justificativa da autoridade competente, será dispensada a estima 

preços de que trata o inclso VI do caaut 
	firi_r_viu.2_:K.:_:, p I í d 	P *só n° 	, cli_e_292,-01  

§ 30 Os 
 preços obtidos a partir da estimativa de que trata o indso VI do 

caput não Utipeciern a contrata 

Poder Público por valores superiores decorrentee de oscilações ocasionadas pela variação de preços, rilpó 

que deverá haver justificativa nos autos. 
	(I lidg-i

i °_ e le• •a Provisória ° g 6,a
)  

Art. 4°-F Na nlpátess de haver res-frição de forr.ecedores ou prestadores de serviço, a autoridade cort 
s-xcepnioraimente e mediante lustifiaatIva, poderá dispensar a apresentação dadocumentação relativa à regi 
fiscal e trabaililsta ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exic

,  

apresentação de prova de reoular'idade rei-ativa à Seouridade Social e o cumprimento do disposto no 

	o° 

eaput ricesiel„._r_j_a_o_gatui F".-ÇLz. 	
KliSyaittrtdid_2210:ig"gitD.°_,9_21_8,a).  

Ait. 4°-a Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrforilco ou presencial, cujo objeto seja 
de bens, serviços e \neutros necessários ao enftentomento da &nem-anda de que trata esta Lei, os 

ofonv.plastaitagovtricoivil_031.3442C15-2022!2020fleilLt3972titro  

andlig£9_1 



tetár¡os_ siar-So rt &lide:A pSiS Me-1E2a 

 
;21,2(.: 

§ 1° Quando O prazo original de que trata o saput fox número Impar; este será arredondasio para o número 

:eira an.teCedente. 	
.( ric Li_dirc-agela ,____LA,s

,_oi2DZ1). 	
,nr,.. ',ti i - -0.• 1 	Calle  

. § r 
Cs recursos dos procedimentos licitatárias somente terão efeito devolutivo. 

	nr-Q1P-10--Pa-"Wil- 

rffluisffisak,4a202D). 	
000 intg 

§ 5° Fica dispensada a realização de audiência oüblca e que se refere o 
i9l'i,o_ge._13_95, para as ilcitaçães de que trata c capar.. 

	(à c.c.i.ojLiLd_o_p_eálisled
de_2(SQ). 	• 

§ 4° As licitaçb'es da pue trata c 
dag& realizadas por meio de sistema de realce° de preços serão 

onsicieradas compras nacionais, nos termos do tilsposto no reduiamecto federe!, observado o prazo estabelecido no 

do art. 4'. 	LIDIS-pel 
 

Art, 45

-H Os contratos regidos por esta Lei terão prezo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 

ernergSacia de saúda pablIca. 	
(Ingliapa, Me . Pr vi Sir's r° 	,fie2.4.2Q). .. 	... 	.. 	.. 

Pirt. 4c-t Pere..os codtratos.decoi!reritea-dOi proEedi'Miétbsi PFeNiiatta-nettatár25'sdrolnletração- pública poderá 
Pit.iar que, Cs ocritratedos fiquem obiigad-Os a-aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
ao oblate contratado, em até cinquenta por cento dc valor inicial atualizado do contrato. 

	(te a 

M. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 21_.cá.ssáb-4a_o_r_, cje_2,Qa.0J 

I - possíveis contatos cern agentes infecciosos do coronavírus; 

ii - Pirculação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavIrus. 

Art. 5` É: obrtoatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estad 

dis

trits..1 e municipal de dados essenciais à Identcação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção P 

coronavírus, Com a fiaaidaãO exclusiva de evitar a sue propagação. 

§ 1° ;=, obrigação a que se refere o ca 

put deste artigo estenda-Ese às pessoas luddicas de direito pnv 

quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 
5 2' 0 tiiinisterio da Saúda Manterá dados públicos e 'atualizados sobre os OSSOS confirmados, suspeitos 

iivestcação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das Informa 
• 

M. 6a-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por a 

despesa, para as ac.,

,u1sições e contrafações a que se refere o caput do art. 4', quando a movimentação for rea 
pessoais. 

por meio de Cartão de Pagamento do Governo*. 
	,( r. il-Lç.J.I510-p I M 'da Pro ist5 • 	

"' 2 h_d_a_2,D2Q). 

i - na execução de serviços de•engennaria, o valor estabelecido na al a 
a I' ci.n.S-g----19-in  

Lçafi.,_otj.,,SSI ,jk: cila e 	
tripj_i_tído_ el ue. d. - .v 4, • °• 

 

li - nas compras em geral e outros serviços, c veios estabelecido na aiingn:--S2-113Ç-1-5/2_11_49-Qa 

_1..L.ELee.fi,..da-11-*?$-S-i 	
(insiluisto-paciairia52__Q21a0). 

M. eic.
-S Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à Informação, de que trata a 

2Q11, reiacionados com medidas de enfrentamento de emergência de saúde nública de que trata esta Lei. 

(Incii„.._-1--1 dc_pela M di. . l 	r v 
 

§ 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta e pedlcios de acesso à Informação nos órgãos ou nas 
da edmirintraçto póbbca calos servidores estalam suisitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equiv 

e , 

aue,!lecessariarnente, dependem de: 	
(iniluicitp_eáeiViarLi_daftsác- láján-a5-1

. 

I - acesso presencial de agentes cUttilcos ersoarregados da resposta; ou 
	 ongliál:PL-0..e 

II - agente público. ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da si oro \ilitá.a,_dea 

emercáncia de que trata esta Lei. 	
onf_d_g_getitt-d&ELS-9-21_

3,a). 

ico' _03! at.32015-20221202011e,f_.•3£:75.r tt 
w.g.m.pinnetie.;,,v.t r  



e. 

- T• AL N' 2.17700. 

	vi
gor na data de sua 

calamidade pública no MUnIsfplo de Campo Farrr090, em atendi:tente A. 2* - ?r

iste Decrete Legisjettve entra em vj 

Cenr.pten,enr a, lei, oe ide 
maio de 200ê, a 0CD!réortja do estado de 

	. 

è edite:ta/A° da Pmfaita do MunIciplos encaminhada per rns
i.0 de Oficio pubileaçge. 

• o  pResieE 	
cvt. p‘sccmst_np, LoaisLATNA Do aerip.00 DA GaAT

E3iNaTE 	
PRESIDENCIP. DA ASSEMBLEIA. LEGISLATIVA DO 

S .ADO DA BAHIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

Art. t e 

 - Fica reconhecida, para define dó disposto nos Insiste I e i I do D5.CRETO LEGiSLATIVO N.° 2079 DE 38 DE ABRIL DE 2020 

de GO (noventa) dias a 

partir de publicação deste Decreto Leg,s,ettv0; e Pec.:obeba, para os fins do disposto nos Incisos I e II do B. 65 da 

ccarrencia do estado de calamidade pública no Municioic de Barro Ivro, Lei portnleittentar n. lel, de 

4 
da mato de 2000. a ocorrência do 

ari. aa da Lei Complementar n, 101, de 4 de meio de 2000. psic
,  prezo 

em atendimento à aciiicitação ci:o prefeito do Municiai°, encerninnada estado de calernidade púbilce no MunIciplo de Una, em atendimento à 

por meia 

 

'ir Oficie AL N° 2.174/20. 	

eciiciteção de Prefeito do Municioio, encaminhada por Meio do Oficio 

AL Na 2.275120. 

pub,Ittaçaa. 	

o PRESiDENME DA ASSEMELEIA. LEGISLATIVA CO ESTADO DA 
a4.-;.i.t-.. -.o uso ce etribJloão previste no ar. 4t. XXII, da Resolução no. 

C..C.58.i5-TE DA ir RESIDaNC,IA. DA. ASSEK1.6L.Eit. LEGiSL3T 
1  .`1 A Cr: 	.-:,,35.;e5 

rRegimento inte-nct, face saber que o Rb:inane de AlliSeMb
Vetia  

P.a. r .. Este iriocreto '_ega!zn.tve entre em visor na pata de s-JS 

ES74[7,0 O ir. Sitm IA,. EM 05E p.6t3e. DE ?.02:.. 
	

aprovo _1 a eu pronv.ago o segUipte Decreto Legislativo: • 
	• 	. 

. 	
- 	

-Pait.-1-3-4.1ce-reaor,42eatela,-pere os.fins do diePostg.notincispa 

 

an. 65 da Lei Complementai- ri. 101, de 4 de maio de 20i, Pira 
itaaa-

de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Detrato LaglalatNo, a 

DECRETO LEGISLATIVO NP 2077 Da 05 DE ABRIL DE 2023 
etendiMentõ à scilcitação do . 

do estado da calamidade pública Po MunicIplo da Une, em 

Reconhece. caia os fins do disposto nos Incisas I e II do an.. 65 da Lei rts, d, ofjjtio 

AL NO 2.175i20 . 	
t 
 do Munic°, encaminhada por 

tept.ità.66NELSON'I.D.bAL  

11aolas (Regimento Interne), laço saber dia o Plenário de Assembleia Depoted, NELsoN LEAL 

DA 

- FIGA ranonbenida. Para os fins do disPds'io nos inniaeS 
	It  da DecRato 	

LE.GSLATIVO NP 2060 DE Ce DE ABRIL:E:020 
aprovou e et: prormago o eel;Itilnte Decreto Legleletvoi 

	
Presidente 

art. 55 da Lei Derr,plerrientar n. tOri, da 4 de maio cie 2000, 
	prezo 

E.1.7.r-Ger' 	
€'ter'dkrnerit3 	

s°Uck'Ç° 	

Praí&ia de Ni•Ifi;Cti;'J'ei de calamidade ailloilca no MunIclp10 de tilarei), ern atendimento:10 

eroarminnada por meio dê. 00cie AL N
3  2ST7125. 	

soão:ilação da Prefeita do Município, encaminhada por melo do 

Ait 2° - Este Decreto i_egislethici enttia ene
, 
 viger na dee desua publicação. 

	
N°  2.180/20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EsTA00 

As"MBLEA. 	

D° 6AI-tip., no use de atilbuição prevista no art. 41, )0(11, da Resolução 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber nue o Plenário da Assenti 

o seguinte Decreto Legislativo: 
' 	I 811 

CASINET" DP, PRESIDEN., 
EuTADC SAHI.A, 	

08. DE_ ABRIL DE 2020. 

0i:inata:te ii.ELSON LEAL 
Presidente 

DPCRin-TO 	
ATIVO ni.° 

 2078 DE oe DE ABRIL DE 

Art. 13 
 -Fica reconhecida, pare Os fins do disposto nos inci 

art. 65 de Lei CoMplementer n. 101, de 4 de Maio de 2000, geei° P 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto 

2020 

	Legislai 

e ocorrência do estado de calaMidade pública no Municiai° de M 

anconnece, ora os fira do disposto nas incie.Os i 
	

de an. 65 da Lei. em 
atendimento 	

' Ifto de Prefeita do MUnle(plo, encaniin 

ta 

Compiamentar ti. 101, de 4 de maio de 2000. a ocorrência 
	

estado por meio do  ofídio 	
21E020. 

Nt 2.36S/20. 	

entra aro Vigor na da 

soiioits5.6o cio Preretto do Munictplo, encaminhada por meio do Oficio AL 

	
Espie Decreto Legislativo 

de calerinidade pública no Munielplo de Se:tinha, em aterid,mento à 

C PREsUDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CO Es-rAoc-i DA GAniNETE DA PRESIDÉNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATI 

BANIA.. no uso de atribuição previste no art. 41, XXU, Os ReaotUçãO 
	- 

"fia 9: inovei-AS; dias a Par" 
	

Pubçad deste Dentat° 	

Recor.h.see, para cs 8ns do disposto nos in.bisos I a II do art. 68 da La
doi  

a :icei:ênea dc Astaric 
2t1 	te 

pêt ce no Munizipic de CamPo compiementar n. 
	de 4  de maio de  2000, a ocorrência do  ema à 

no uso de ofiibuição prevista no siri. 41, XXI!, da ReentUOC n°. ESTADO DP PAHIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

lii93/65 (Regirrfrntn interne), faço Saber que Pisnáno da Assemtiele 
aprovou e eu promulgo o seoulttte Decreto LegteleCVC: 

	
DepUtad0 NELSON LEAL 
Presidente 

art 65 da l_ei Compierrierter n. 
	
de 4 de maio de 2000, e az:crêreis DECRETO 1-3--GISi ATI VO N .° 208ii DE °EIDE ABRIL DE' 2023 

1°
- Fica reconhecida, para os rins do d,epestO 

SOs I e V, do 

do estado de calamidade pública nc Municie 
	Serrinna, peio prazo 

 nos 

os fins do disposto nos Incisos 

Denret° LsçljElatv°1 	
Reconhece pare 	

I e II do art. 

de ;C)  (rtcNents) 655 
 3 partir de Publica;" deste 

melo de Ofídio AL W 2.353/20. 
	

Complementar n.131, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 
de calamidade pública no Municiai° de Coribe, c atend 

sci
.,11cNitateldio2 :refeito do Municiplo, encaMInbada Por n

lai°  
em atendimento à solicitação de Prefeito do Municiai°, encaminhada por  

Art.2" - rr'Ste DeCreto Legislativo entra em Vtgor na data de 
e',:a picacão. 	4 

iTSTA,DC DAE At-11A, e; t .o. e De 
A.aRIL DE 2320. 	

C PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E 
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII, da Re 

GABINETE DA PPEsinENcIA DA ASSEMBLEiA L5.0 
	NA DO 

Depuiedo NELSON LEAL 	

4102/65 (Regimento Interno), taco saber que o Plenário de 

PreStaerae 	

aprovou e eu prornulop o segiarle Decreto LealSiettVot 

aprovou e ali p, 

publicação. 

SA-VADOR, MEM, 
auient-iraustA ocasen.oti 2020 

ANO". 
N4 81t) G 4 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

1'00472 

MINUTA DE CONTRATO No mood 2020 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Una — Estado da Bahia, e 
XXXYJO(XXXXXXXXXXXXXX)0(XXXXX)000( 
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 
117/2020, 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 
)00000000M )000000000( )00000000C, CONTRATADA, esta bel eci d a na Rua )0000( )00000CX, no 
)00C, BAIRRO )00000000000(X, CEP )00000000000C<, )CCO30000(X/Bahia, inscrita no CPF no 
=000000000a, representada neste ato por /0000000t )00000000a )000(X, portador 
do RG no )CO000000000( SSP/BA, CPF no >C000000000000OCX, residente e domiciliado na Rua 
)000000000OCCOIX >000000000<, no XXX, )0CXXX, CEP )0(X:C00000, )000000000(/Bahia, resolvem 
firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no PROCESSO DE DISPENSA no 111/2020, 
com as seguintes dáusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO 
• MEDICINAL, FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM 

PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SINDROME GRIPAL (CORONAVÍRUS), 
COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, em 
conformidade com a proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre 
este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no 
Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

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

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or, 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 
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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 

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: 33905200000- MATERIAL PERMANENTE. 
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 
XXXX)00(XXXXXX 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; 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bania. CEP 45.690-000. 
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6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
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; 

11111 	
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 

410 	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 ['citação. 

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. 
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CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

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

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° 117/2020. 

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. 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; 

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

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

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

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

10.8. 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; 
10.9 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 XXXXXXJC XXXXXX 

Prefeito • 	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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Processo: Dispensa de Licitação 117/2020 - Processo Administrativo n2  178/2020 

Objeto: 	Dispensa de licitação 	para 	contratação 	de 	empresa 	especializada 	no 
fornecimento de recarga de cilindros de oxigênio e ar comprimido medicinal, 
fluxometros 	e 	cilindros 	de 	oxigênio 	para 	utilização 	em 	pacientes 
suspeitos/confirmados de síndrome gripal (coronavírus), como parte integrante das 
ações de enfretamento do COVID - 19 (coronavírus). 
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 

1- RELATÓRIO 
• 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO MEDICINAL FLUXOMETROS E CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE SÍNDROME GRIPAL 
(CORONAVÍRUS), COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DO 
COVID - 19 (CORONAVÍRUS), por meio de dispensa de licitação, com fundamento no 
art. 42  e ss. da Lei Federal n. 13979/2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

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

ESTADO DA BANIA 

comportar o 
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. 
, 

	

II- FUNDAMENTAÇÃO 
	 , 

De início importa dizer que o procedimento licitatório é regra para a 

Administração Pública ao; adquirir-bens. ou. contratar serviços. Nos termos da 
Constituição Federal, art. 37, XXI,' ã;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, publica direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estadosi.do:Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aoS.princípiós:de leialidade,•impessoalidade, moralidade, 

publicidade e -eficiênciïe, também, ao seguinte: 

• • 	• 
. XXI -.reSsalVados os casos especificados na legislação, as obras, 

	

, 	, 	 . 	, , 	. serviços, compfas e alienições serão Contratados mediante processo 
de licitiçãO públiaa.que 'assegUre igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com'. cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

d'qtial soMente permitirá ãskigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveii à garantia do cumprimento das 
obrigações." 

Sem embargo, a legislação prevê ressalvas a essa regra. São os casos em que a 
licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. Essas situações, todas em 
caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e 

deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 26. 

Todavia, vale esclarecer que em razão da pandemia decorrente do novo 
Coronovírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 
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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, §22, da Lei 
13.979/2020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 
justificado pela administração pública, senão vejamos: 

Art. 44 Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insu mos 
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 n2  926. de 

212212.1 

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) 	• . 

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

Provisória n2  926. de 20201 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído pela 

Medida Provisória n2  926. de 20201 
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 

p.e.la Medida Provisória n2  926. de 20201 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2 926. de 202M 
VII - adequação orçamentária. 	(Incluído pela Medida Provisória 
p2 926. de 2020) 
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No caso em tela, a contratação de empresa para a prestação dos serviços objetos 
da presente dispensa justifica-se pela necessidade de adquirir insumos destinados ao 
enfretamento da emergência de saúde pública, associado ao fato de que fora declarado 
no Estado da Bahia "Estado de Calamidade Pública" em todo território baiano, 

conforme Decreto nQ 19.549, de 18 de Março de 2020. 

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

já fora identificada. 

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 pais, 
recomenda-se que o fiscal contratual acompanhe diligentemente o cumprimento 
da obrigação estipulando em contrato prazo para entrega do material 

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 

empresa OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, uma vez que o presente 

procedimento atende o disposto no art. 4Q e ss., da Lei nQ 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 c 	art. 72  da Constituição." 

S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 02 de setembro de 2020 

Itallo 	ção Cavaleantr-----v  
Procurador jliridico Municipal 

5 
C 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 117/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação da empresa OXIMASTER GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 03.935.931/0001-90 na forma das condições 
estipuladas no Contrato e na Lei 8.666/93. 

Una (BA), 02 de SETEMBRO de 2020. 

TIAGO BIRSCHNE 
Prefeito Municipal 

I 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 117/2020 

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 02/09/2020 

Una/BA, 02 de SETEMBRO de 2020. 

TIAGO BIRSCHNt 
Refeito Municipal 
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