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ESTADO DA BANIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 216/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 133/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

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

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

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 133, DE 03 DE 
NOVEMBRO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 03 dias do mês de NOVEMBRO de 2020, eu, Presidente da Comissão 
de Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 

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

MUNICIPALIDADE, neste Mu 'dolo, e uma cópia do Decreto da Comissão de 
Licitação. Eu RODRIGO TUYUTY LA ERDA a %ino. 
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Ofício n° 183/20 SMS 	Una(Ba), 03 de Novembro 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 importãncia 
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 
pessoa física espe-cializada na prestação de serviço com veículo de sonorização de 
anúncios/spots alusivos à Campanha de Enfrentamento do COVID-19, no município de Una-
Ba, em face da exposição que segue: 

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

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

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

Considerando Decreto Estadual n° 19.549 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 Dec:et-O Municipal n° 490, de 06 de Abril de 2020; 

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

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

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

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

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

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

Considerando pecreto Municipal n°.507,_de 23 de Junho de 2020; 

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

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

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

Considerando Decreto Municipal nb-5-38, frdne 17 de Agosto de 2020; 

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

Considerando Decreto Municipal ri° 545; de 15 de Setembro de 2020; 

Considerando Decreto Municipal n° 542•,rffe 29 de Setembro de 2020: 

000236 

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

Considerando que o município de Una possui atualmente 29 casos monitorados, 1735 
casos suspeitos descartados, 333 casos confirmados de COVID-19, sendo 10 óbitos e 312 
curados, conforme boletim epidemiológico municipal em anexo datado de 03/10/2020; 

Considerando a continuidade da 'intensificação das atividades de enfrentamento do 
COVID-19, uma vez o aumento expressivo de casos confirmados, o que torna 
necessária a veiculação de informaçóes.pertinentes quanto a orientação da conduta 
da população de acordo a exigências da situação atual; 

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

Considerando que o serviço contratado atualmente resume-se a apenas 01 (um) 
veiculo, e, portanto, não atende à demanda que ora surge; 

Assim, solicitamos a contratação -direta d-om base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020, de empresa especializada na prestação de serviço com veiculo de 
sonorização de anúncios/spots alusivos à Campanha de Enfrentamento do COvID-19, 
pelo valor Global de R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais), através de DAMIÃO 
MOREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF N° 989.361.075-34. 

Atenciosamente, 

Lite54.  
GLEICIANE BIRSCHNER HORA 

Secretária de Saúde 

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

E-mail: pmuna(Wuna.ba.gov.br  - Fone: (73) 3236-2021 - Fax.  3236-2186 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	000239 
Gabinete do Prefeito 

CONTRATO No 120/2017 

ESTADO DA BAHIA 

   

Termo de Contrato que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE UNA - ESTADO DA BAHIA e a 
empresa ISAIAS ALVES FILHO, para os fins 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita 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 pelo Prefeito Municipal, 
Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do RG no 0971162468 SSP/BA e CPF no 
014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, na Rua Félix Caldas, no 215, Centro, e, do outro 
lado, a Empresa ISAIAS ALVES FILHO 52273440510, estabelecida na Rua Eduardo Gomes/  46, Bairro 
Novo, Una - BA, inscrita no CNP] no 22.019.648/0001-42, representada neste ato, por ISAIAS ALVES 
FILHO, portador do RG no 4739875 SSP/BA, CPF no 522734405-10, residente e domiciliado na Rua 
Eduardo Gomes, 46, Bairro Novo, Una - BA, CEP 45.690-000, UNA/BA, resolvem e acordam na celebração 
do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. 	constitui objeto do presente Contrato a Prestação de serviço com veiculo de sonorização e anúncios 
publicitários, para suprir necessidades das Secretarias deste Município. 

2. 	CLÁUSULA SEGUNDA — DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.1. os serviços serão prestados por meio de diária, onde esta terá duração de 8 (oito) horas. Caso 
esse tempo seja ultrapassado ou não utilizado na sua totalidade em um dia, poderá haver a 
compensação pela correspondente diminuição ou acréscimo do tempo da diária em outro dia, desde 
que não seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas no dia e 44 (quarenta e quatro) horas 
na semana, com exceção de dias excepcionais, onde aconteçam eventos promovidos pelo Município 
ou campanhas nacionais, quando egsP limite de 10 (dez) horas poderá ser ultrapassado; 
2.2. o motorista que conduzirá o veículo será o Sr. ISAIAS ALVES FILHO, portador da CNH No 
01211298956, conforme cópia anexa; 
2.3. o Contratado se obriga a garantir a segurança dos passageiros durante o transcurso da viagem, 
adotar medidas de previdência a acidentes, responder civilmente pelos danos causados aos 
estudantes transportados, observar com rigor as normas de trânsito e de transporte de pessoas, 
cuidar para que não sejam ingeridas bebidas alcoólicas durante o transporte, ter tolerância com os 
importunos causados pelos estudantes, manter o veículo em perfeitas condições de uso; 
2.4. o veículo a ser utilizado na prestação de serviços é um CHEVROLET/CLASSIC, a 
ALCOOL/gasolina, cor prata, ano/modelo 2010/2010, Placa EPD-0816, Renavam 00203198662, Chassi 
9BG5A1910AB257662, sendo a sua manutenção por conta da parte CONTRATADA, a quem incumbe o 
ônus dos encargos e indenizações decorrentes de responsabilidade civil; 
2.5. as despesas de abastecimento combustível serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS PREÇOS: 

3.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará ao 
CONTRATADO a importância de R$ 17.910,00 (dezessete mil novecentos e dez reais) sendo R$ 
1.990,00 (Mil e novecentos Reais) mensalmente, 
3.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa execução 
dos serviços, fornecimento de materiais, mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, 
transportes, escritórios, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e 
sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer 
outras despesas necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13 672 605/0001-70. Una - Bahia CEP 45.690-000 
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CLÁUSULA QUARTA — DO CRÉDITO DAS DESPESAS: 

4.1. as despesas correrão por conta do Orçamento de 2017: 

4.1.1. ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - UNIDADE: 20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO 
- PROJETO/ATIVIDADE: 2020.0412232.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 00 RECURSOS 
ORDINÁRIOS. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1. os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados através de cheque, ordem bancária 
ou 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 pelo Contratado; 
5.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte do Contratado; 
5.3. o pagamento não isenta ao CONTRATADO da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
5.4. 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+1)" onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = 
Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias de atraso/30. 

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
6.1. o prazo de vigência contratual será até 09 de MARÇO de 2018, contados a partir da assinatura 
do Contrato; 
6.2. 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 SÉTIMA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

7.1. o CONTRATADO 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; 
7.2. o CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do CONTRATO; 
7.2.1. a inadimplência do CONTRATADO 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 
7.3. o CONTRATADO 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; 
7.4. o CONTRATADO 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; 
7.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; litalMRP ) . • --- 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 - Centro - CNPJ 13 672 605/0001-70. Una - Bahia CEP 45690-000./ 
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7.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, porventura 
venha a sofrer em seu contrato social; 
7.7. o CONTRATADO obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente 
CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais 
previstas em Lei ou regulamento; 
7.8. o CONTRATADO 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 no 8.666/93; 
7.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as 
partes; 
7.9. 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 OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADESi 	-'t- 

8.1. para a aplicação dás penalidades previstas serão levadas eni-cd.  ri.  ta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração , Pública e a reincidência na prática do ato 

.or 
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 erii 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 firmano contráto, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuara reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contidos 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 servic;i5 não realizadd; - 
IH - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente 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; 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas na Lei no 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei no 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. 

Prefeitura Municipal de Una 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 
10.2. 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; 
10.3. 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),'09 de JUNHO de 2017. 

TD11#1-A RhAla419:- 

TIA O 	 • MIAS ALVES FILHO 52273440510  
IRSHNER 	 Contratada 

1, 	 Prefeito Municipal 	
'  

- 

' 	• 	"y•i‘ 

ti A  
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PREFEITURA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. ADM. 
DIVISÃO DE COMPRAS 

COTAÇÃO N° 	/2020 

DE UNA 
E PLANEJAMENTO 	000243 

SETOR REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LOTEI 
ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 MÊS 2 

Prestação de serviço mensal com veiculo de 
sonorização de anúnciosIspoots alusivos ao 

enfrentamento do COVID-19, nos Bairros, 
Comunidades, Localidades e Distritos dessa 

Municipalidade. Abastecimento sob 
responsabilidade do Contratante 

R$ 2 ,  /50 po R$ 4/' ja, t222 

REFERENTE: PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOSI SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA 
DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

CPF 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 
NOME FANTASIA: 
NOME DO CONTATO: c:::e4(4,42 	k j rent), SC:0---1025 
N° TELEFONE: TELEFONE: 
he FAX: 
Na CELULAR: I/ 991.5-it./az 

ASSINATURA: V 
.,  

DATA: 	I 	I j a  



..,„..,.._,._._.„ Isr4i: 000244  PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. ADM. E PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE COMPRAS 

COTAÇÃO N° 	/2020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LOTEI 

ITEM UN QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 MÊS 2 

Prestação de serviço mensal com veiculo de 
sonorização de anúnciosIspoots alusivos ao 

enfrentamento do COV1D-19, nos Bairros, 
Comunidades, Localidades e Distritos dessa 

Municipalidade. Abastecimento sob 
responsabilidade do Contratante 

R$  ). eac2.62, R$ S.  6e0 (32— 

REFERENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOSISPOTS ALUSIVOS A CAMPANHA 
DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 

NOME FANTASIA: eu ..,-, rpain.),,  
NOME DO CONTATO: 

Nts TELEFONE: 

N° FAX: 

14P CELULAR: V.9/ 2 ao / jpig 

ASSINATURA: 

Do."-W49". 	olUn n'Att 42 520.Mta 
DATA: -30 là_Q__/Do/4 

CPF 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	000245 

ESTADO DA BAHIA 

TIAGO BIRS 
Prefeito Municipal 

Una (BA), 03 de NOVEMBRO de 2020 
• I, NONC...--111,./.../... 	• 

lasimptaStásunr,..LiII II II ~nen 	 

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE 
ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, solicito informações deste Setor quanto a 
existência de dotação orçamentária considerando o corrente exercício para a 
realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672605/0001-70, una- Bahia CEP 45690-000. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

00024È 
ESTADO DA BAHIA 

C. I. 268/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 03 de NOVEMBRO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

Prezado Senhor, 

Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O objetivo de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ 
SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA 
MUNICIPALIDADE solicita informações deste Setor quanto á existência de 
dotação orçamentária para o exercício de 20201  no intuito de empenho da 
referida despesa. 

CAPATO 
Sec'rio Municipal a Fazenda 

- S 	 L  

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13672605/0001.70. Una- Bahia. CEP 45.690-000. 

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



Diretor da divisão e contabilidade 

Sem mais para o momento, 

• 
.r. ort., 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000247 
C. I. 126/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

À 
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 
SR. ZIUENDER ZULMIR CAPATO 

Una/BA, 04 de NOVEMBRO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para' V.S.° visando atender pedido 
para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SONORIZAÇÃO DE 
ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO 
COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, segue informação deste setor quanto à 
existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE — PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10301152.042 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 
FIXO — ELEMENTO DE DESPESA: 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 14 

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

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



CAPATO 
a Fazenda 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

000248 ESTADO DA BAHIA 

C. I. 269/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 04 de NOVEMBRO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
DO,40. 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, 

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 



ESTADO DA BAHIA 

ASHINGT il REIS DE MACEDO 
Chefe Setor de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000249 
Una (BA), 04 de NOVEMBRO de 2020. 

C. I. 72/2020 - 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, 

• • 

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

e. 

Atenciosamente, - 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13 672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45 690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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000250 ESTADO DA BAHIA 

Una/BA, 04 de NOVEMBRO de 2020 

C. I. 264/2020 — GABINETE 

À 
COWSSÃOfERMANENTE DE LICITAÇÃO 

‘% 

Senhor Presidente, 
‘i 

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

AteriCiosamen-te, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

TIAGO BIRS HNE 
Prefeito Municipal 

C 

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

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



Diário Oficial do 
MUNICÍPIO Una 

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

Decretos 

MUNICÍPIO DE UNA 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

000251 

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

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

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

DECRETA: 

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

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

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

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

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

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

E-rnall pmtmegtvnaibestov.tr( - Tel. (73)3236-2021/2022/2023 Fax. (73)3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL-  CMMCWDUAES3SHPHZDE5DVG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

00021- 
PROCESSO DE DISPENSA j2  

DE LICITAÇÃO N°. 133/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Aos 05 dias do mês de NOVEMBRO do ano 2020 (dois Mil e VINTE), a Comissão de 
Licitação, reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e 
decidir sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação de pessoa física 
DAMIÃO MOREIRA DOS SANTOS, CPF: 989.361.075-34 e considerando a 
imprescindibilidade de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE para atender as 
necessidades da Administração Municipal, contendo todos os requisitos indispensáveis 
ao atendimento das utilidades, resolve a Comissão com fundamento no art. 40, ART. 
40-E, parágrafo 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 Executiv ‘ada mais havendo, pelo Presidente foi determinado 
que fosse encerrada a presente ta Ora os -vidos fins de direito. 

e 
te I  01' 

RO 	G e TUX TV 
Presidente' a Comissão • 

R NASÇA AN TOS DA SILVA 
Membro da Comissão 

CAIO cÉza 	EI SANTOS 
Membro da Comissão 

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

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

DA 



I •••••• 

C9130151 30 911/ .N 131 
30 N9001.130130 Yd ~0 

. 	.. 	 a. r : 	 tonam oc Intnnwtssr • , t  

inzars,~9."-- 
otrai. Sana 0r5v31asnoi 30 o±hIUSM  

• V3,18f1c1v5méninpas ra menu mins 
Vfllvqya oayjsa 

113V139 00V ¥133033 V011204:13t1 

, 	Z*VP00 	,E60 	PZO .A1 3C13S 

000253 

.cd • 1401343:1viermiffive€3v «' 

•••• *E-SLOH;i9E '196 

as viva 
tI• 	. 

- 	SOLOS SOO YdI3140fri VOSIDIRRId 

; 
4.0 8102-£0-EZ OV0103ail le 

- 
lYfla*CPYA- 	19:/ ../11; 

s ,  

K. ti 

50 Vir lISYS9 nvd fro •sw4•D 

1 

 6L61-ZO-ET 	.- k  • ;', .." br  • • Ve vurn •v.i.re"" ... 	. 

• SOLI4S SOO Y1113dOW oynivb 

I SOINVS S00 %falnai lansrw 
• •

5 	
1 , 6r5vrtu 

MON 

90-660'099'80 



NAWA/MODELOPARSA0 

FIAT/UNO MAY 1.0 

PULA NITENOR 4 LM 

0E02083/BA "5519ED195162D0395841 

  

COR PREDOMMANTE 

BRANCA 
comausrtva 
ALCOOL/GASOLINA 

  

r ~GINS DENAIRAN 

Pare nese onsfidsclt. eind FOI lenir eTre 
doesonno dereuntente pelo deu es..else. %hz o 
attotho Catei optai 6. Mita. • COT e cerda 
Enleio ottlansesto do sev Miolo olden d* 
moras ovou No ~Moda 
Com • Urra*. Dtd011 dr Tdoséto • COT tad Indy 

• Colada SLOT Otrareet eDe M.a COT,  Ondscdo 
• *anuo • onde dWital Ais (No Deo con, smires 

104. Wenn 
• Atuar • ralo rol doai UorMoneneserns~ 
• Cal~or stleoltarrolor adiposa 
• ~rir ogslredeen~ 

DENATItold 	 Arab, nem 4. 

esem.• diel deo 
• Man repele* sk ralo Mio se Ilix~eles per. Visel anho& ••• 

a ate, eirsettré. • eitetqw 

CARTEIRA 
p4ITAL DE 
TRANSITO 

r OBSERVAÇÕES DO VEICULO 

AL FD RE ADMINISTRADORA DE CORSO 

INFORMAÇÕES DO SEGURO CIPVAT 

SIGUdO OtIOIGATO•10 010ANIOSPISS0AI5 CAOSott:OS 1 00,  VOCUI Ci 4111(1.M.11 0.1S Dl 
IIRkfal aí OU Otld SUAS4Kl.. 1 flSsO&S T1fli•ORI402.3 OU N40 SICLUCOO.VAI 

Toam os ~o dateatoks ~do ale* ~o cabota solso,  elmmoddlra Powl~~ 
Dar ainda maus [OVAI Irolt• • 'altas.. tordnintio e• totais 
O moo sonsobtãçle dalsobTOMO estimo CdesoT 4i ened, 
ao Wh agoe dá ~reter 

SOME •  , 11101.101.011 

o .41 iN:t.,1411.4.0ti •011.3 Dr 

ia km/ 0,14,36. ~et CD admiraii i. ~Ou 
es ~os aenel ela •••••••••••••~~ 
in /adro fiado ~morta 

db ~IA •• 	 6.dee riba *ft* 
"." aeitale; doe ecee• 	errol~ 	on 

wassesndessidosy. dronee apecaao 
Orea• os pra cevei de •••••••••••• 

• woo,lra aseis E" ralfre lana • 
%can da•••~•¢COCO.2 Iam nen dazgaso 

ne ri 

. iptofra e Curta MO/ da ~I ~1~ uitont 
~da 	4vglo dadell ~ir. "te •-1••.1••:. 
lespoonirsenst ris.. 041.N41a e ro • eirten Men 

. Lanada.. do 1.•did• de 1,14.1 CIMO•l. tiaSi 
as 055 ~meia/ 	osoTtnet•istroor IMO 
*nada o de 2•349. 

• !do. Is tenn.ne.• Ge reesdInch. 
• !ÁS da 11~...e•idnenicbd U.S.. de Orory•••• 

15 *I et .On dita, t•••••3 d• 'caie., . ••werns losto 
Csnt aÇfl. ~do e. dossesachltstol 

dicsoat ~arra 	Me prgel 
weriardarallt~oinlealle a /Nb Can 
e• diontr•••• •• "1204V4 tttn• • •••~• 
~10•••31,111010LIITibira MON. • Ciso Cs CPI. 

e o 
••••flollodentbiced g. 	\„fr34  C"."."•I•te11; •úgnisernérielOW.~..b.lInjet"iliCersi  
• t 	tette.* . 	

: 
• trine skostkooknsatis.etetronsota o entro" 

• o eu. ••••• ital~a AI soloorold em 
nes**, • so soou 	fr•••• • Oba de 
•derfore...• ti eart••••••dde. ~Oen • carne 
Po Sena coo. • terin••••• ir 

• gomosode Moem •• tqw• [PIM rade •• 
ire 	•••flye este hien" trr.h. 
e ri os Denotes a elifrOda ei• nen ene 

leRaS- 
Iara. Iflege•••••••••••••••• 	de tern 

• a ~atilo dalegseed•••• Osidiol• • dwandy 
deo—• ema • lia <Ti .13 ~no. •••••••lad• 
e ~as .1044•411.4111..,  44,14 49 dial Os ~Sn 

ddle~ ~e ioda norma o. fon. Os 
coa ~ala 

• O ~da ai. Irré derilan••• I•omode to • 
sopro ~Wire els Co sude et *cone ecos • to 
es.folo ns • CM.. Se Irte• ••••:10,a. 

• O %noa 0.1.1r ao.. 1....aneon Ar• do escala pa, 
• leoa. da,. dar 

O* .i.e 14 ydde. d• Infle*, firma 
0•1••• de Yd!, - PaI teu uma. •• s•ant-tsa 

orsonedat•3m lairn. á. oito o de s•I oro 
ftlS 12110 "'4 

• SP1 d• 	peFb ida doeidei larprnoeou 
e— ~a nen •••s. na, ••••••••• ••• 
~soo ~Mo, 5mosné,nakota er 
whosoluesr nelerVin (Mo Trfoess 9mM~ 

gen 
• ovendiso soa és adsorso senoona• 	11•••• • .P.."4134.04.1 

• snin. 
Pt DPVAT 
O Sopro do ~e de btralto 

Omine de 11~ene• 
Dopa •Do„ dm a I. ris 
~ISM ata...c ~si" 
ace 02 UM on 
til 	

CM= 111W"  
OrIreitidtan ••• 

MD= IS 
oolir

t-oe ~ti MS OS til VI 

oratsegurogordfteramit 

(neer aralin~ •••••••••••••• 	 nerna.• eránew 
dilDed 	nojo • aso o. soTas • ore. osotsa 	nedflO. • 
eld~I~ •••••••••oa".--••••~ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
govbr 

tillltwa IA 	 M7130~1 
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isPéci€ moo 
PASSAGEIRO AUTOMOVEL 

PCITENWAIUNDRODA 

75CV/1000 

MOTOR 

310A10111114591 

NãO APLICAVEL 

LOCAL 

UNA RA 

N40 FARA ICACILO 	mu ~SELO 

2012 	2013 

PESO BRUTO TOTAL 

1.32 

DATA 

26/07/2020 

CNT 	 ENOS 	 UWOO 

1.72 	• 	05P 

NOME 

DARIA() MOREIRA DOS SANTOS 

wcicto, 
1989.361.075-34 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

CAT, TARIT 

* 

V Ifir•1411 

1 DATA DE QUITAÇÃO 

• 

1 PAGAMENTO 

O COTA ÚNICA flPARCELAZO 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
RINDO NACIONAL DE SAÚDE (RS) 

• 

CUSTO DO 
81111ETE MIT 

• 

CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO IRS1 

• . 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRANSITO CRII 
* 

VALOR DO IDE (RI) 

• 

VALOR TOTAL A 2R PAGO 
PELO SEGUINDO MN 

* 

1 /1 



04/11/2020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 000255 

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

Nome: DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS 
CPF: 989.361.075-34 

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada 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 13:06:23 do dia 04/11/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/05/2021. 
Código de controle da certidão: ECFA.9903.2B7C.8176 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



E • 	. 	GOVERNO DO ESTADO DA BAIIIA 

•"( '1 1̂1. SECRETARIA DA FAZENDA 

• 

Emissão: 04/11/2020 13:10 

000256 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°.  20203245386 

NOME 

DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS 

inscrusíto ESTADUAL 

989.361.075-34 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 04/11/2020, conforme Portaria n°918199. sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bailia 

Coordenação de Administração Tributaria 000257 

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

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

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

Observacao 

Una (BA), 29 de Julho de 2020 

Alessandro Marqu 	es 
Coordenador de 	inistração Tributaria 

por decr 	° 109 de 02.03.2017 

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

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

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DAMIA0 MOREIRA DOS SANTOS 
CPF: 989.361.075-34 
Certidão nu: 28534880/2020 
Expedição: 04/11/2020, às 13:05:23 
Validade: 02/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

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

n' 989.361.075-34, 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 ale 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 2anco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ident1ficação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, *,clusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conci:iação Prévia. 

1 	 t: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

o 	Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 
	

000259 
PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 133/2020 

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

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

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

CONSIDERANDO, o art. 40  lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que toma 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta lei. 

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ I3,67260510001-70. Una- Bahia CEP 45.690-000. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	000260 

ESTADO OA BANIA 

Una/Bahia 	de NOVEMBRO de 2020. 

RO 
es/dente ca comissão 

SAiOSA SILVA 
Membro da Comissão 

Publique-se e Registre-se. 

CAIO CÉZAR 	RA SANTOS 
Membro da Comissão 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

000261 ESTADO DA BAHIA 

MINUTA DE CONTRATO No Jocxx/ 2020 

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

O MUNICíPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo 
Municipal, localizado na Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de 
Una , Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
seu Prefeito Sr. TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na 
Rua Felix Caldas, n° 215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000, 
portador da cédula de identidade n° 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 
014.834.565-44, doravante designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente 
Contrato com XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, estabelecida na AV. XXXX XXXXX XXXXX, XXX 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX-BA, Cep. XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXXX, 
representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do RG n° XXXXXX XXXXXXXX 
SSP/BA, CPF n° XXXXXXXXXXXXXXX, em conformidade com a Lei 8.866/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANUNCIOS/ SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NESSA MUNICIPALIDADE, em conformidade 
com a proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre este termo 
contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário 
Oficial do 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)000=CX (XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13,672.60510001-7O, Una - Bahia CEP 45.690-000 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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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+ir 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 Eletrõnica, 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: 33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. FONTE DE RECURSO: 14 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

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

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

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

Tel. (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 
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reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 O Sr. RAISSANDER FERMO DALMAGRO, designados na portaria n° 34 de 02 de Março 
de 2017, responsável pela fiscalização deste contrato, deverá: 
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

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

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

eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

Prefeitura Municipal de Una 
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8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel 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 ilicitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

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

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Prefeitura Municipal de Una 
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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° 133/2020, em conformidade com decreto legislativo do senado 

federal N° 06 DE 20 DE MARÇO DE 2020, reconhecendo para fins do artigo 65 de 04 de maio 

de 2020, a ocorrência do estado de calamidade publica, nos termos da solicitação do presidente 

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

23 de março de 2020. 

10.2. Aplica se ao presente contrato art. 4°, ART. 4°-E, parágrafo 2°, da Lei n° 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde publica de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo 

surto de 2019. 
10.3 a Portaria n° 1.148 de 20 de abril de 2020; 

10.4. 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: 

10.5. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 

igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 	 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
Prefeito 
	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 

Prefeitura Municipal de Una 
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Processo: Dispensa de Licitação 133/2020 - Processo Administrativo nQ 216/2020. 

Objeto: Dispensa de licitação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE 
SONORIZAÇÃO DE ANÚNCIOS/SPOTS ALUSIVOS À CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) NESSA MUNICIPALIDADE. 

Assunto: 	Solicitação de 	parecer jurídico 	acerca da 	regularidade do 	processo 

administrativo licitatório 

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

PARECER 

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

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este órgão, o presente expediente que visa a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COM VEÍCULO DE SONORIZAÇÃO DE ANÜNCIOS/SPOTS ALUSIVOS A CAMPANHA DE 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) NESSA MUNICIPALIDADE, 
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 novo coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, oficio da Secretaria Municipal de Saúde solicitando a 
contratação com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos para efeito do 
balizamento de preços, apontamento da existência de dotação orçamentária a 
comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração do presente 
processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 
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Ainda, nos autos constam os documentos legalmente exigidos, as certidões que 
dão conta que o mesma está em situação regular perante a fazenda pública federal, 
estadual e municipal, bem como a certidão negativa de débitos trabalhistas, com a 
exceção da comprovação da regularidade do FGTS, pela condição de pessoa física da 

contratada. 

É o que merece relatar. 

11- 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, a contratação de obras, serviços, as compras e 
alienações realizadas pela Administração Pública deverão, em regra, ocorrer por meio 

de licitação pública. Assim dispõe o referido dispositivo: 

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

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

Sem embargo, a legislação prevê ressalvas a essa regra. São os casos em que a 
licitação é legalmente dispensada, dispensável ou inexigível. Essas situações, todas em 
caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, e 
deverão observar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 26. 

Todavia, vale esclarecer que em razão da pandemia decorrente do novo 
Coronovírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 
no Estado da Bahia, tem-se que o Governo Federal instituiu por intermédio da Lei 
Federal n. 13979/2020 nova modalidade de dispensa de licitação, a saber, par 
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aquisições e serviços que se fizerem necessários ao enfrentamento do referido vírus 

com cadeia pandêmica. 

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 42  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavfrus de que trata esta Lei. 	(Redação dada pela Medida 
Provisória n2  926. de 2020)  

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

§ 22  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 
além das informações previstas no § 32  do art. 82  da Lei n2  12.527. de 
18 de novembro de 2011 o nome do contratado, o número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

§ 32  Excepcionalmente, será poàível a contratação de fornecedora de 
bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 
declarada ou como direito de participar de licitação ou contratar com 
o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 
única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2  926. de 2020) 

Art. 42-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se 
refere o caput do art 42  não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 
funcionamento do bem adquirido. 	(Incluído pela Medida 
Provisória n2 926. de 20201 

Observa-se o entendimento das regras contidas na Lei Federal 13.979/2020, 
atentando-se ao fato segundo o qual a dispensa de licitação reflete a contratação direta 
da Administração Pública em relação a um bem ou serviço demandado, porquanto a 
competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 
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Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos simplórios, 
justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que devem ser 
encampadas pelo Poder Público. 

Ademais, registre-se que consoante previsão no artigo 4—E, §22, da Lei 
13.979/2020, é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 
justificado pela administração pública, senão vejamos: 

Art. 42-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 
projeto básico simplificado. 	5 

§ 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 
20201 

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 n926  
de 2020), 

• . 	.. - 
a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(Incluído pela Medida 
Provisória n2  926 de 2020) 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído pela 
Medida Provisória n2  926. de 2020) 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(incluído pela Medida Provisória n2  926. de 20Z0) 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2  926. de 20201 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	(Incluído 
pela Medida Crosi_Sóriaad~ 
VII - adequação orçamentária. 	{Incluído pela Medida Provisória 
n2  926. de 20201 
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No caso em tela, a contratação da pessoa física para a prestação dos serviços 
objetos da presente dispensa justifica-se pela necessidade de adquirir insumos 
destinados ao enfretamento da emergência de saúde pública, associado ao fato de que 
fora declarado no Estado da Bahia "Estado de Calamidade Pública" em todo território 
baiano, conforme Decreto nQ 19.549, de 18 de Março de 2020, fato esse que persiste, 
inclusive no âmbito desta municipalidade mediante reconhecimento promovido pela 
Assembleia Legislativa. 

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

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

-; 
Por-fim. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da presente 

dispensa 'que levará à sociedade unense as informações úteis. de utilidade 
pública e 'de natureza sanitária. necessárias ao enfretamento da pandemia, 
comungando medidas elementares das quais a sociedade não deve apartar-se. é 
que se insere o contexto da presente ordenação de despesa, 

..t• 

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

EM;  razão da extrema necessidade dos serviços objeto da dispensa e 
levando-se em consideração que. no caso concreto. cuida-se de mais uma 
contratação promovida pela Administração tendo como finalidade o mesmo 
objeto. recomenda-se que a Secretaria competente apresente. oportunamente. o 
balanço. do ponto de vista da eficácia e atendimento ao interesse público. no au 
de sempre buscar a eficiência e racionalidade dos gastos no âmbito da 
Administração Pública, 

III- CONCLUSÃO. 

•Po. Wo.  isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar 
DAMIÃO 'MOREIRA DOS SANTOS, uma vez que o presente procedimento atende _o 
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disposto no art. V e ss., da Lei n9  13979/2020, ressalvados os apontamentos acima e 
publicação na forma acima exigida. 

Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 4Q-F da Lei Federal 
aplicável prerroga que "na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores 
de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista 
ou, ainda„ o cumprimento de um ou mais re, u sitos de habilitação, ressalvados a 
exigência de apresentação de prova de regul ridi de relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do apu do art 72  da Constituição." 

S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 05 de Novembro de 202 

le • 
	

nano s çãn Cavalcante 
urador u e ico Municipal 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 133/2020 

RATIFICAÇÃO 

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

Una (BA), 05 de NOVEMBRO de 2020. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13672 605/0001-70. Una - Bania CEP 45690-000 

Tel (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 133/2020 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 05/11/2020 

Una/BA, 05 de NOVEMBRO de 2020. 

TIAGO BI CHN 
Prefeito Municipal \ 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14—Centro — CNPJ 13.672505/0001-70. Una - Bahia. CEP 46690-000. 

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

