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No 179/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 118/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO 
PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E 
IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA. 

PERÍODO: DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 118, DE 08 DE 
SETEMBRO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 08 dias do mês de SETEMBRO de 2020, eu, Presidente da Comissão 
de Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, neste Município, e uma cópia do 
Decreto da Comissão de Licitaçãcflu RODRIGO TUYUTY LACERDA assino. 
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Ofício n° 160/20 SMS 	Una(Ba), 08 de Setembro de 2020. 

limo. 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 aquisição teste 
rápido para identificação do COVID-19 (Corona Vírus) em pacientes do Município de 
Una/Ba, como parte integrante das ações de Enfrentamento ao COVID-19 (Corona Vírus), 
em face da exposição que segue: 

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

Considerando 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: 

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

Considerando Decreto Municipal n° 520, de 07 de Julho de 2020, 
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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 n° 538, de 17 de Agosto de 2020; 

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

Considerando a quantidade de casos confirmados no Estado da Bahia, que já somam 
271.963 pessoas contaminadas por COVID-19, conforme se comprova através do boletim 
epidemiológico do Estado da Bahia de 08/09/2020, emitido as 07:31:48 horas, em anexo e 
disponível através do link: bi.saude.ba.gov.br/transparencia/:  

Considerando que o município de Una possui atualmente 98 casos monitorados, 1565 casos 
descartados, 263 casos confirmados de COVID-19, sendo 07 óbitos, 09 casos confirmados e 
247 curados, conforme boletim epidemiológico municipal em anexo datado de 07/09/2020; 

Considerando oficio n°061/2020, da Vigilância Epidemiológica, de solicitação de aquisição 
de 1.500 testes rápidos para detecção do SARA-COV2 IgG e IgM: 

Considerando o aumento exponencial de casos confirmados por COVID-19, nos últimos 
dias, tornando necessária a testagem de pacientes sintomáticos respiratórios no município: 

Considerando dar uma resposta mais rápida, no sentido de identificação e cuidado do 
paciente que apresenta sintomas de contaminação; 

Considerando que a testagem rápida, como demonstrado no boletim epidemiológico do 
Estado da Bahia e responsável pela confirmação de mais de 50% dos casos de Covid-19: 

Considerando que o município de Una já realizou a testagem rápida de 2472 pessoas até o 
momento, sendo 58 testes com amostras positivas para Covid-19; 

Considerando que o município realizou ampla pesquisa de preços no mercado regional e 
nacional, visando aquisição do referido teste rápido, com melhor proposta para a 
Administração Pública Municipal, e portanto, o município irá adquirir 1.500 (mil e quinhentas) 
unidades; 

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

Considerando que a Empresa MAIA PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI, encontra-se regular 
nos termos do 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 definidos, conforme verificado pela Administração; 
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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 teste rápido para 
identificação do COVID-19 (Corona Vírus) em pacientes do Município de Una/Ba, pelo valor 
Global de R$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), através da empresa MAIA 
PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ N° 13.909.682/0001-00. 

Atenciosamente, 

\fris96P-v-,  
GLEICIANE BIRSCHNER HORA 

Secretária de Saúde 
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Prefeitura Municipal de Una 

Estado da Bahia 
	

co0324 
Secretaria de Saúde 

OFICIO N°061/20 — SMS/CVE 	Una-Bahia, 19 de Agosto de 2020. 

lima Sr, 

Gleiciane Birschncr hora 
MD/Secretária de Saúde de Una 

Vimos através deste, solicitar a aquisição de 1500 testes rápido para 

detecção sars-cov2 IgG e IgM, em decorrência do aumento de casos e 

notificações de sintomáticos respiratórios no Município. Certos de 

contarmos com vossa valiosa atenção e colaboração, desde já 

agradecemos. 

Atenciosamente, 

s3~ witi3 -" Enferniofra 
CC.Ra4-8A 412.8:32. 

Vigilância Epideminlógica 

Una-Ba 

• 



PREFEITURA 
DE IMA-a,' 4, • 

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

:OTAÇÃO TESTE RÁPIDO UNA 
	

r00325 
refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 3 de setembro de 2020 09:' 
ara: farmacia.maia.iguai@gmail.com  

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUSIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COMO SENDO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 
SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

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

ce COTAÇÃO 071-2020 - TESTE RÁPIDO COVID-19.xisx 
=I  32K 

• 



   

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

:OTAÇÁO TESTE RÁPIDO UNA 
	 reopg 

dnaldo Maia <farmacia.maiarguai@gmail.com> 	 3 de setembro de 2020 10:( 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

Bom dia, em resposta a vossa solicitação segue em anexo cotação de teste de rápido Covid-19 IGG/IGM* 
Salientamos que o nosso fornecimento é imediato após o recebimento da autorização de fornecimento. 
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

AU: Naldo Maia 
(73) 9.8142-9406 
MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ: 13.909.682/0001-00 
(Texto das mensagens enlodares oculto] 

lin COTAÇÃO 071-2020 -TESTE RÁPIDO COVID-19 MAIA.pdf 
594K 

• 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DIVISÃO DE COMPRAS C00327 

Cotação n°07112020 

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

TESTE RÁPIDO COVID-19 

ITEM UNIDADE UND QTD MARCA ANVISA 
R$ 

UNITÁRI 
O 

R$ TOTAL 

1 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM• UND 1500 NUTRIEX 80451960226 R$ 45,00 RS 67.500,00 
TOTAL GERAL >» R$ 67.500,00 

*EMBALAGEM INDIVIDUAL ACOMPANHA PIPETA, LANCETA, LENÇO COM ALCOOL HIGIENIZADOR E REAGENTE 
INDIVIDUAL. 

Alk•REFERENTE: AQUSIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS NECESSÁRIO PARA SUPRIR DEMANDA DESSA MUNICIPALIDADE. COMO 
11. 
	

SENDO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. 

VALIDADE DA PROPOSTA: IS DIAS 

N13S09:€;82/00Ó1-=00 

CARIMBO CNPJ 

I-PRAZO DE ENTREGA: 48 HORAS 
NOME FANTASIA: MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
NOME DO CONTATO: Ednaldo Sergio Mala 
N° TELEFONE: (73)9.8142-9806 
N° CELULAR: (73)9.8142-9806 

fr A 
ASSINATURA: 	 m.,..-- r- 

eto 

DATA: 02/09/2020 

• 



COVID-19 I Contrato na íntegra 

I 25 	v resultados por página e O 0328 

  

Pesquisar L 

          

Data 	Ti Processo t i Descrição 1 	Favorecido 	I I • CPF/CNPJ 

Prazo 
de 

1 	Vigência 1 1 	Valor TI 

03/08/2020 	Pregão 	contratação de empresa 
	

MALA PRODUTOS 
	

13.909.682/0001- 	5 meses 	R$ 
034/2020 	do ramo para 

	
FARMACEUTICOS 	00 

	
99.070.00 

fornecimento de 
	

EIRELI 

equipamentos e materiais 

de consumo destinados às 

ações de enfrentamento 

ao COVID-19 

20/07/2020 DL032/2020 	Contratação de empresa 	REPAIR SURGICAL 
do ramo para aquisição de 

	
MATERIAIS 

250 (duzentos e 
	

ODONTO- 
cinquenta) unidades de 

	
MEDICO- 

teste rápido COVID-19 
	

HOSPITALARES 

IGG/IGM, destinados para 
	

LTDA-ME 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Potiraguá, em 
atendimento as ações de 

enfrentamento ao COVID-

19. 

10.747.105/0001- 	11 dias 	R$ 
62 
	

17.000,00 

14/07/2020 	DL031/2020 	Contratação de empresa 

do ramo para aquisição de 

material de consumo, 

destinados para a 
Secretaria Municipal de 
Ação Social de Potiraguá, 

em atendimento as ações 
de enfrentamento ao 

COVID-19. 

15/05/2020 DL024A/2020 Contratação de empresa 
do ramo para aquisição de 
equipamentos, material de 

consumo e pencil, 
destinados para a 

Secretaria Municipal de 

Saúde de Potiraguá, em 

atendimento as ações de 

enfrentamento ao COVID-
19 

• 

HILDEFUCO DOS 
	

22.776.855/0001- 	15 dias 
	

R$ 
SANTOS MATOS- 	41 

	
16.246,00 

ME 

EQUIMED 	 16.580.422/0001- 	40 dias 
INSTALAÇÕES E 	13 
EQUIPAMENTOS 

PARA 

LABORATORIOS E 
HOSPITAIS LTDA-

ME 

R$ 
34.126,00 



Prazo 

de 
Data 	I I Processo 11  Descrição 	 I• Favorecido 	11 CPF/CNPJ 	'1 Vigência TI  Valor 	• 

12/05/2020 	DL024/2020 	Contratação de pessoa 	MATEUS VIANA 	066.985.785-84 	15 dias 	R$ 
física para prestar serviços 	ROCHA 	 6.600,00 
na confecção e 
fornecimento de 6.000 

(seis mil) máscaras de TNT, 

pelo valor unitário de 

R$1,10 (um real e dez 

centavos), destinadas para 

a Secretaria Municipal de 

Saúde de Potiragua em 

2020. 

1 ‘  003 29 

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros 

rAnterior 1 

 

Próximo  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ BAHIA 
CNPJ: 13.752.191/0001-90 

CONTRATO N° 086/2020 
Ao Pregão Presencial N° 034/2020 CO0330 

O MUNICÍPIO DE POTIRAGUÁ-BA com endereço na Praça Rita Maria Alves, n° 01, Centro, nesta cidade, inscrito 

no CNPJ sob n° 13.752.191/0001-90, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. Jorge Porto Cheles, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI. pessoa jurídica, 
inscrita no CNPJ sob N°  13.909.682/0001-00, situada à Rua Manoel Pires, n° 35-A, Bairro Centro, Iguai/BA, CEP 

45.280-000, representada neste ato pelo Sr. Ednaldo Sérgio Maia Da Silva, brasileiro, desquitado, empresário, portador 

da Carteira de Identidade RO. n° 04046745-77 SSP/BA e CPF: n° 259.632.015-00, residente e domiciliado à Rua Dr. 

Almir Ferreira, 16, Centro, Iguaí/BA., doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e 

observando as normas das Leis Federais n's  10.520/02, 8.666/93 e Decreto Municipal de Regulamentação do ato firmar 

o presente instrumento de contrato que será regido pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 
O objeto deste contrato é aquele estipulado no Edital do Pregão Presencial n° 034/2020, ou seja, a contratação de 

empresa do ramo para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo destinados às ações de enfrentamento ao 
COVID-19 na forma do Edital, conforme planilha abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QT V. UNT V.TOTAI. 

1 Avental Frontal Unidade 500 R$ 	5,20 R$ 	2.600,00 

2 Máscara Tripla Facial, embalagem c/50 Unidade 50 R$ 87,00 R$ 	4.35000 

3 Mascara N-95 C/Clipe Nasal Unidade 200 R$ 	8,00 R$ 	1.600,00 

4 Sabonete Liquido 1000m1 Unidade 20 R$ 25,00 R$ 	500.00 

5 Hipoclorito de Sódio 1 litro Unidade 100 R$ 	3,00 RS 	300,00 
6 Papel Toalha C/1000 Folhas Unidade 40 RS 18,00 RS 	720,00 
7 Álcool em Gel 70% c/500gm Unidade 500 RS 18,00 RS 	9.000,00 

8 Teste Rápido Covid 19 IGG/IGM Unidade 1.000 R$ 80,00 R$ 	80.000,00 

TOTAL R$ 	99.070.00 

CLÁUSULA SEGUNDA REGIME DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
2.1 O fornecedor está sujeito à fiscalização de todos os produtos no ato da entrega e posteriormente, reservando-se à 
Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber o produto, caso os mesmos não se encontrem em 
condições satisfatórias, ou no caso de os produtos não serem de primeira qualidade. 
2.2 Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade 
inferiores ao estabelecido, a empresa deverá substitui-los ou complementá-las em 24 horas. 
2.3. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério da Prefeitura. 
2.4 Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento. 
2.5 O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas 
vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 
2.6 Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura enviará a um laboratório de sua escolha, uma amostra para 
elaboração de laudos bromatológicos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que os 
produtos se identificam com aqueles apresentados cm sua proposta, sendo que, neste caso, as despesas correrão por 
conta da empresa contratada. A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do 
produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura do contrato, cujas características 
contrariem as definidas neste Termo, produtos estes estragados. alterados e / ou adulterados. 
2.7 O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 
a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação com as especificações constantes neste Termo. 
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade c quantidade e conseqüente aceitação pelo Setor 
Competente. 
2.8 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo estritamente de acordo 
com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado 
no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 
2.10. O local designado pai-a a entrega dos produtos, objeto da presente licitação, será na sede municipal segundo 
estabelecido no Edital. 

Praça Rita Maria Alves, n2  01 - Centro — CEP 45.790-000 — Telefone — 73-3285-2170 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ - BANIA 
CNPJ: 13.752.191/0001-90 e 

CLÁUSULA TERCEIRA — DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 	 l (1033J 
3.1. O valor da aquisição dos referidos produtos limita-se a R$ 99.070,00 (Noventa e Nove Mil c Setenta Reais), valor 
total, cujo pagamento será efetuado proporcionalmente ao fornecimento dos produtos, conforme Edital do Pregão 
Presencial n° 034/2020. 
3.2. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados parcialmente, através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente n° 7999-5, agência 3518do Banco Bradesco, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado 

CLÁUSULA QUARTA — DAS DESPESAS 

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte elemento orçamentário: 

06006 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2022 — Desenvolvimento das Ações das Unidades de Saúde 
2023 — Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Saúde 
2024 — Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica de Saúde 
2025 — Desenvolvimento das Ações Ambulatoriais e Hospitalares 
2026 — Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica Básica 
2027 — Desenvolvimento das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 
2028 — Desenvolvimento das Ações de Vigilância c Promoção da Saúde 
3390.30.00.00 — Material de Consumo 
Fontes: 0102.002 e 0114.014 

CLÁUSULA QUINTA — DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
A vigência deste contrato dar-se-á a partir da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser 
prorrogado desde que observadas as disposições do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA — DA LEGISLAÇÃO 
O presente contrato é regido, integralmente, pelas Leis Federais n" 10.520/02 e 8.666/93, no que for pertinente, além do 
Decreto Municipal n°24/2013 e das diretrizes editalícias. aplicando, assim, a este contrato, independente de transcrição, 
todo o conteúdo do Edital deste Pregão Presencial n°  034/2020. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
Durante o período que vigorar o presente contrato a CONTRATADA/ FORNECEDORA manterá as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na Legislação em vigor. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
8.1. O Descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas comidas no contrato sujeitará a Contratada às 
sanções previstas na Lei Federal n° 8666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
§ 1° A inexecução parcial ou total do presente contrato sujeitará à suspensão ou à imposição da declaração de 
inidoneidade para licitar c contratar com o Município de Potiraguá, Estado da Bahia e multa, de acordo com a gravidade 
da infração. 
§ 2° A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos limites máximos: 
1— 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto; 
II — 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
§ 3°  O valor das multas será deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo aos 
mesmos contratos, eventualmente existentes. 
§ 4° As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o contratado da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO 
Poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE a qualquer tempo, na hipótese do não cumprimento pela CONTRATADA 
de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Potiraguã, como único para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato, 
desde logo renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Praça Rita Maria Alves, n2  01 - Centro — CEP 45.790-000 — Telefone — 73-3285-2170 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ - BANIA 
CNPJ: 13.752.191/0001-90 

ronuuuk 
hSss 

E por acharem de comum e perfeito acordo, firmam o presente contrato na presença de duas testemunhas abaixo 1 '110332 
assinadas, em três vias de igual forma e teor. 

GABINETE DO PREFEITO DE POTIRAGUA - BAHIA em 03 de Agosto de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIFtAGUA 	MALA PRODUTOS FAFtMACEUTICOS EIRELI 
Jorge Porto Cheles - Prefeito 	 CNPJ: 13.909.682/0001-00 
Contratante 	 Contratada 

TESTEMUNHAS: 

1. 	2. 	  
RG: 	 RG: 

Praça Rita Maria Alves, n2  01 - Centro — CEP 45.790-000 — Telefone — 73-3285-2170 
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Esse município tem 
Imprensa Oficial. 

r. 

1,11. r  
sia  

A Lei exige que todo gestor 
publique seus atos no seu veiculo 
oficial para que a população tenha 
acesso e sua gestão seja 
transparente e clara. 
A imprensa Oficial criada através 
de Lei, cumpre esse papei. 

Imprensa Oficia! 
do Município. 

Gestão Transparente e consciência limpa 

re.  

Prefeitura Municipal de  
Santa Cruz da Vitória publica:  

• Extrato de Contrato N° 096/2020 Dispensa N° 060/2020. (Mala Produtos 
Farmaceuticos EIRELI). 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória 
Quarta-feire • 12 de Agosto de 2020 • Ano • N°1833 

Esta edição encontra-se no sita oficial deste ente. 

Gestor. Luciano de Almeida Costa / Secretario - Governo/ Editor - Ass. de Comunicação 
Santa Cruz da Vitória - BA 

Diário Oficial do., 
MUNICÍPIO 

ft. 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 45B9YM4GLE9MCDGEFEYGSG 



Quarta-fira 
12 de Agosto de 2020 
2 - Ano - N° 1833 Santa Cruz da Vitória Diário Oficial do 

MUNICIE% 

Extratos de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRATO DE CONTRATO N°  096/2020 

DISPENSA N° 060/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 066/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITORIA - BA 

CONTRATADO: MAIA PRODUTOS FARNLACEUTICOS EIREU 

ENDEREÇO: RUA MANOEL PIRES 35-A CENTRO IGUAI BA 

CNPJ: 13 909 682/0001-00 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, 
EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E O 
DECRETO MUNICIPAL N°028/2020. 

Valor Global -R$55.000,00 (Cinquenta Cinco Mil Reale) 

Data Assinatura: 12 de agostode 2020 

Vigência: 31 de dezembro de 2020 

Santa Cruz da Vitória (BA), 12 de agosto de 2020 

Alan Santos Calixto de Almeida 
Setor licitação 

PRAÇA JOSAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA CRUZ DA VITÓRIA-BA 
CEP: 45.725-000- TELEFONE: (73) 3627-2142-CNPJ: 14.147.912/0001-03 

00335 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 45B9YM4GLB9MCDOEFEYGSG 

Esta edição encontra-se no sita oficial deste ente. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA 
ESTADO DA BAHIA 

CONTRATO Ne 096/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N 060/2020 

PROC. ADM. P0 066/2020 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICfP10 SANTA CRUZ DA 
VITÓRIA, BA E A EMPRESA MALA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIREU. 

O Município de SANTA CRUZ DA VITORIA — BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o n' 14.147.912/0001-03, com sede na Praça Josafá Oliveira Carvalho, n9 01 - Centro, Santa Cruz da Vitória - 
fik neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos André de Brito Coelho, brasileiro, casado, 
portador da cédula de Identidade ne 6.733.571-39 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n9 751.561.485-49, residente e 
dómkiliado na cidade de Santa Cruz da Vitória, Estado da Bahia, de agora em diante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, celebra o presente Contrato com a empresa MALA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIREU, inscrita no CNPJ sob IV 13.909.682/0001-03, Insc. Estadual ne 012.876.673 tom 
endereço na Rua Manoel Pires 35 Centro Iguai BA, representado pelo Sr. Ednaido Sergio Mala da Silva, 
portador da Cédula Identidade RG .n9  04.046.745-77 SSP/BA, Inscrito n9 CPF sob o n9  259.632.015-00, 
residente e domiciliado na cidade de Igual BA, a Seguir denominado simplesmente CONTRATADA, firmam 
neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem: 

COLAUSSULA PRIMEIRA —OBJETO 

AQUISIÇÃO DE bcrrs DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBUCA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO 
DE 2020 E O DECRETO MUNICIPAL N 023/2020. 

PARÁGRAFO ÚNICO— DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato obedece aos termos da justificativa no Processo Administrativo n2  066/2020 e Dispensa 
de licitação n9 060/2020, baseado no Inciso II, Art. 24 da Lei ne 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DO PRAZO CONTRATUAL 

A vigência do presente contrato será contada a partir da data de stia assinatura em 12 de agosto de 2020 até 
31 de dezembro de 2020. 

• CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS CONTRATUAIS E DO REAJUSTAMENTO. 

O Preço Total dos produtos será de - R$ 55.000,00 (Cinquenta Cinco Mil Reais), em parcelas de acordo com a 
apresentação da Nota Fiscal. 

Parágrafo Primeiro — O pagamento devido ao contratado será efetuado até o décimo dia útil ao da 
consumação da entrega da Nota Fiscal/Fatura e a Regularidade Fiscal (Certidões) pelos serviços prestados, 
através de crédito em conta no Banco Bradesco, agência: 3518 CX: 7999-5, após ter sido devidamente 
atestada a execução dos serviços, de acordo com as especificações ajustadas. 

Parágrafo Segundo — Havendo erro na Nota Fiscal das condições deste contrato, no todo ou em parte, a 
tramItaçáo da Nota Fiscal será suspensa até que o contratado tome as providências necessárias à sua correção. 
Nesta hipótese, será considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentaçáo da Nota Fiscal após a 
regularização da situação. 	• 

CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da entrega dos produtos decorrentes deste 
Contrato correrão à conta da dotação: 

PRAÇA g/SAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA CRUZ DA VITÓRIA-BA 
CEP: 45.725-000- TELEFONE: (73) 3627-2142-CNP): 14.147.912/0001-03 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA 
ESTADO DA BANIA 

órgão: 02060— Secretaria de Saúde - FMS 
Unidade Orçamentária: 020601— Fundo Municipal de Saúde 
Centro de Custo: 600- Enfrentamento da Emergência (COVID-19) 
Projeto/Atividadec 2030- Atendimento dos Serviços de Atenção Básica em Saúde 
Projeto/AtIvkladw 2031 —Atenção dás Serviços de Gestão Ambulatorial e Hospitalar 
Projeto/Atividade: 2033—Atenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 
Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 — Material de Consumo 
Fonte Recurso: 0114— Recurso Extraordinário COVID- 19 

".01)337 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Si - São obrigações do CONTRATADO: 

5.1.1-O CONTRATADO deverá entregar os produtos de acordo a necessidade da Contratante. 

5.2.2 —O CONTRATADO assumirá a responsabilidade total pela entrega dos produtos, objeto deste Contrato. 

5.1.3 — O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

5.1.4 Comunicar Imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que, porventura venha a sofrer em seu 
contrato social; 

5.2 — DA CONTRATANTE: 

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido nas Cláusulas Terceira e Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do 
presente Contrato, na intagralidade dos seus termos; 

5.2.2 — Fiscalizar e conferir a entrega dos produtos. 

5.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar à suspensão total ou parcial a entrega dos produtos, caso ao sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que 
possam se aplicar a CONTRATADA. 

5.2.4. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando Inexatas, ou que venham 
desacompanhadas dos documentos exigidos neste Contrato; 

5.2.5. Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada Informação que vise esclarecer a entrega dos produtos.. 

• QAUSIRA SEXTA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
	 • 

06.1 A fiscalização da execução dos serviços caberá diretamente à Prefeitura Municipal, através de servidor 
formalmente designado na forma do artigo 67 da lei n.o 8.666/93, a quem compete verificar se o Contratado está 
executando a entrega dos produtos, conforme está espedficada no contrato. 

06.2 A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a entrega dos produtos, inclusive rejeitando os 
produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, obrigando-se, desde já, o contratado, assegurar e facilitar 
o acesso da fiscalização a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

05.3 - Fica designado o servidor municipal o Sr. Cristiana Teixeira Nascimento, para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos contratos celebrados pela Administração Pública, conforme Decreto Municipal n9 009/2017 e da 
Portaria n2  012/2017. 

CLAUSULA SÉTIMA— DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

PRAÇA JOSAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA tRUZ DA VITÓRIA-BA 
CEP: 45.725-000- TELEFONE: (73) 3627-2142-CNPJ: 14.147.912/0001-03 

Ao\ 



Santa Cruz da Vitória (BA), 12 de agosto de 202 

CARLOS A 
PREF 
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MAIA PRODUTOS FARMACE 
EDNALDO SERGIO MMA D 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1. 

tAN.. 550 
II-'.
C kgx;tthro. ‘1, 

,*No."5,• 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA 
ESTADO DA BAHIA 

7.1 — A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO: 

7.2 — A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos 
produtos, nos prazos e condições estipulados; 

7.3 — O atraso Injustificado da entrega dos produtos; 

7.4 —A paralisação da entrega dos produtos, sem Justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

7.5 — A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a aisociação do CONTRATADO com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização 
por escrito da CONTRATANTE; 

7.6 — O desatendimento pelo CONTRATADO das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, 
bem como dos seus superiores; 

7.7 — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do CONTRATADO, que prejudique a 
execução do contrato; 

• 
CLÁUSULA OITAVA— DAS DISPOSIÇOU FINAIS 

A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo 
seu pessoal, endmindo a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

Parágrafo Primeiro — Será de inteira responsabilidade da Contratada todos os danos materiais e morais 
causados aos seus empregados ou a terceiros, os seguros necessários à execução dos serviços. 

Parágrafo Segundo — Os contratantes eleger i o Foro da Comarca de Santa Cruz da Vitória (BA), para dirimirei 
as questões e/ou controvérsias, corri a renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiadb que seja, 
mesmo em especial ou de eleição. 

E por estarem, concordantes, Contratante e Contratada, com os te 	condições e cláusulas contratuais, 
firmam o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de ig 	teor, na presença de testemunhas 
constituídas, que também assinam para os seus devidos e legais efeito 

PRAÇA JOSAFA OLIVEIRA CARVALHO, 01- CENTRO/SANTA CRUZ DA VITÓRIA-DA 
CEP: 45.725-000- TELEFONE: (73) 3627-2142-CNPJ: 14.147.912/0001-03 

'00338 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA VITORIA 
CNITICPS 

I 08.931.049/0001-70 
nArA 0,5 unssÀo 

12/08/2020 
rs1ipp5o 

AV. GETULIO VARGAS, 247 - 
nm•Poo:5T,rT0 

CENTRO 
I crp 

145725-000 
DATA Of. INTRADA/SAIDA 

12/08/2020 
immk:iptu 

Santa Cruz da Vitoria 
I.C.Lf AR iuBi 1 INSCTX O ISTAIMMA 005.5 CI 

15:55
L ENTRADAAMDA 

FATURA 

IR çAiru: O 00 ICALS ST SADO* 30 ICTIS $T VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 I RASE 

0,00 

I 

0,00 55.000,00 

0,00 
OUTRAS DLSPRS 	AO WOR:As 

0,00 II 	

0,00 
VALOR 00 11' VAIAR TOTAL DA NOTA 

55.000,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL rir,. PIA COVTA 

-Destinatário Próprio 
I 	DIGO AT:TT CO PLACA oo virias.° ui CSIOICPF 

ESMAEÇO I MI siclric, tr L,SCRIAAU ESTAI/CAL 

CCM., IDADt I RAZIA:11 I MARCA I TILAUSACÂO I 	birro CRSOLICÃOMO 

DADOS DO PRODLTOISERVI O 

CODO N IU 	DO DESCGLO 	PRODUTOSERsitS) 5043(4TI CST Ciar 1010 vl, i Vi .K INC VLR TOTAL IC 104S %IR 104S VIA UI tc..% 4I-r;F 

000319 TESTI PARA COvID.1 9 301521590 0102 5102 PC 000.000  55.0400 55000.001  
0 

Ill.CULO DO IMPOSTO 
IVALO* DO il-MS RASE Di CALCLLO DO LOSS 

0,00 

CÁLCULO DO ISS N 
:AMARÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS srnicus no)» cid ir o Do 'flori VAU,. DL, Isso% 

001046 
DADOS ADICIONAIS 

tvfoR54,505s ~EMENTARES 
	

SULSTARADO AO RISCO 



    

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

:OTAÇÃO 
mensagem 

 

V-sIrkix.5/".  • ol 	xff. 

ikeyMed <pedidos@grupohospitalancom.br> 
	 3 de setembro de 2020 11:( 

ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 	 00) 340 
Boa tarde! 

Segue anexo da cotação solicitada. 

Chio Sousa / Fabiana Silva 
Jadler Luan / Luana Passos/ Neila Cada 

Setor Pedido/Faturamento 

(73) 99926-1593 (whatsapp) Atendente: Luana 
(73) 99838-0935 (whatsapp) Atendentes: Fabiana e Clivio 

• 	(73) 99985-9704 (whatsapp) Atendentes: Jadler e Neila 

TELEFONE: (73) 3215-5429 

n  COTAÇÃO TESTE FtAPIDO.xlsm 
1-1  161K 

• 



PREFEITURA. 
DE UNA '"- 

4. 
Prefeitura Municipal Una <saude@una.bp.gov.bi  

:OTAÇÂO TESTE RÁPIDO UNA 

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 
	 21 de agosto de 2020 08:i 

ara: Licitação Okeymed <hcitacao@grupohospitalar.com.br>, pedidos@grupohospitalar.com.br  

---tENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AQUSIÇÁO DE TESTES RÁPIDOS COMO SENDO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 
SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. s.._ 

AU. 	 . 4 '00341 
RAISSANDER FERMO 
COORDENADOR EXECUTIVO 
SMS UNA-BA 
CNPJ: 13.672.605/0001-70 
73 99994 6893 

rm COTAÇÃO 071-2020 - TESTE RÁPIDO COVID-19.xlsx 
-r-2  32K 

• 
_ 



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

nireED 	 - Ba 
CEP 45808-750/Fax(73) 3216-5429 

neYineaghotmaa.com  1 pedidoeakeymed.com.bt  

cno342 
À 
PREFETR1RA MUNICIPAL DE UNA - BA 

ORÇAMENTO 

Solicito OR AMENTO do (s) liem (s) relacionado(s) abaixo e na mesma ordem apresentada: 
LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÁO DO PRODUTO 	 UNID QTD V. UNIT. MARCA V. TOTAL 
1 TESTE IGMAGG COVID-19 DU20 	 UND 1500 R$ 	47,90 NUTRIEX RS 	71.850,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 	71.850,00 

Validade da Proposta: 60 DIAS 

ITABUNA, 25 DE AGOSTO DE 2020 

OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI 
CNPJ: 11.311.773/000145JINSC.EST.:84776323 ANSC.MUNICIPAL:18266 

T1.311.773/0001-051  
OKEYIKDDISIMBUIDORABE MEDICAMENTOS 
tiosprmuute ispogrodiEs E Daionp5es 

RODOVIA SI 101, &R KM 610 
• JAÇANA • CEP: 421.01101-760 

ITAWMA-DA 	_J 



    

PREFEITURA 24.1  
DE UNA 	.- 

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

:OTAÇÁO TESTE RÁPIDO UNA 
mensagens 

 

ef10343 

  

    

refeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 
ara: Glaucio Silva <glaucio.silva@ecodiagnostica.com.br> 

21 de agosto de 2029 08:1  

TENDO POR FINALIDADE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM BASE NA LEI FEDERAL 13.979, VISANDO 
AOUSIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COMO SENDO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, 
SOLICITO COTAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 

AU. 

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

re COTAÇÃO 071-2020 - TESTE RÁPIDO COVID-19.xlsx 
'32K 	-- 

laudo Silva <glaucio.silva@ecodiagnostica.com.br> 	 24 de agosto de 2020 15:: 
ara: Prefeitura Municipal Una <saude@una.ba.gov.br> 

Prezado boa tarde! 

Segue em.anexo pr6posta comercial. 

Qualquer dúvida estou à disposição! • 
Atenciosamente, 

• 

:-"" 



Glaucio Silva 
Depto. Licitações 
glaudosilvagecodiagnostica.com.bt  
skype: licitacao.eco 

 

gratmOstin 
i'00344 

  

R. das Acácias t33811£906' 
k°) Vale dirSerdno I CEP 34.006-003 

&Sita úmil MC 1 stito 1 
-4531365.32025 #© eccidiagnosuca.coini; 

PRIMEIRO SISTEMA POINT OF GARE 
PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 
E ANTIGENOS 00 COVID-19 
Detecção do virus a partir do terceiro 
dia de infecção. 

   

 

COVID-19 

  

IMMO 

  

COVID-19 IGG/IGM ECO TESTE 
Registro MS: 80954880132 

IMUNOCROMATOGRAFIA 

   

loas mensagens anteriores oculto] 

iro Proposta Comercial COVID IgG-IgM Combo ECO Teste.pdt 
r-1  616K 

• 



eco 
otaonósitc• 

A 
	 eflO345 

Prefeitura de Una — BA 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

Identificação do Proponente: 
-Razão Social: ECO Diagnostica LTDA CNPJ: 14.633.154/0002-06 
Endereço: Avenida Amarante Ribeiro de Castro, n° 551, Bairro: Oliveira 
Cidade: Corinto — MG CEP: 39.200.000 
Fone: (31) 3653-2025 e-mail: licitacao@ecodiagnostica.com.br  

ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO PREÇO.:, 
UNITÁRIO • 

PREÇO :-- " 
;'TOTAL 

01 1.500 

TESTES 

COVID-19 iggigM Combo ECO Teste. 
Apresentação kit com 25 testes. 
Registro Ministério da Saúde: 80954880135. 
Marca: ECO Diagnóstica 
Fabricante: ECO Diagnóstica 

R$ 52,00 R$ 78.000,00 

Valor total da proposta R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). 

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias. 

Produto em estoque para envio imediato.  

Forma de pagamento: na data do faturamento. 

Nos preços propostos deverá° estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação 

Corinto, 24 de agosto de 2020. 94 633 154/0002-0-61  
ECO DLAGNOST1CA LTDA. 

Av.Ar:wenn) ~o 66 Curo, 551 
Boro ~Ira - CEP 35200-000 

L2ORINTO 	MJ 

ECO Diagnóstica LTDA 
Viniclus Silva Pereira 
Representante Legal — Sócio Administrador 
RG: 7723258 SSP-MG 
CPF: 036.698.766-69 

Av•Arrerante Mbeito de Casbn 551 
Çl Caveira I CEP 39200-000 

C.etinto I MG 
• . 

.55383791270 ecodiagnodica.combr 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

et-n-1346 
ESTADO DA BAHIA 

Una (BA), 08 de SETEMBRO de 2020 

C.I. 226/2020 — 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 TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, solicito informações deste Setor 
quanto a existência de dotação orçamentária considerando o corrente 
exercício para a realização referida despesa. 

Atenciosamente, 

_ TIAGO BIRSCH ER 
Prefeito Municipal 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	
r 0034 7 

ESTADO DA BAHIA 

ZIUEN 
Secrettulilcipa e. Fa enda 

C. I. 230/2020 - SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 08 de SETEMBRO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

Prezado Senhor, 

Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, para a AQUISIÇÃO DE 
TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS 
AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 
NO MUNICIPIO DE UNA solicita informações deste Setor quanto á existência de 
dotação orçamentária para o exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa. 

• 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13 672 605/0091-70, Una- Bania. CEP 49690-000 

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



Sem mais para o momento, 

e,da 
Diretor da divisão e contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

s - 00348 ESTADO DA BAHIA 

C. I. 106/ 2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

À 
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 
SR. ZIUENDER ZULMIR CAPATO 

Una/BA, 08 de SETEMBRO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, segue informação deste setor quanto à 
existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de empenho da 
referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

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

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

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



DE 	• MIR C ATO 
etário Municipal da azenda 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA rno349  
C. I. 231/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 08 de SETEMBRO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EXI40. SR. TIAGO BIRSCHNER 

410 	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 - Bebia. CEP 45.690-000 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	te fh33.0 

ESTADO DA BAHIA 

 

Una (BA), 08 de SETEMBRO de 2020. 

C. I. 055/2020 - 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 
AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA e conforme disponibilidade de 
dotação orçamentária da Divisão de Cantabilidade, 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, 

AN N 	H N TO R DEMACEDO 
Chefe Setor de Compras 

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

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



_TIAGO BIRSCHNER; 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

íTine'51 ESTADO DA BAHIA 

Una/BA, 08 de SETEMBRO de 2020 

C. I. 227/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM 
UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A 
PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA, 
solicitado pela Secretaria Municipal de SAUDE, e conforme disponibilidade de dotação 
orçamentária da Divisão de Contabilidade AUTORIZO abertura do Processo de Dispensa 
de Licitação. Após, à Procuradoria para Parecer. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 13 672E0510001-70, Una - Bania. 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 	4'110352 

Estado da Bahia 
Gabinete do Prefeito 

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

"Dispõe sobre nomeação da 
Comissão Permanente de Licitação". 

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

DECRETA: 

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

Parágrafo único. Para supléncio de qualquer Membro acima 
indicado. nomeia-se GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA. 

Art. 2° Este Decreto entro em vigor nesta dota, revogando as 
disposições em contrário. 

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

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Muniapal de Una 
Praça Dr armei Pereira de Almeida. 14- Centro - CNPJ 13.672.60593001-70. Una - Bailia. CEP 45.690-000. 

E-mall innegal9.,gov.9( - Tel, (73)3238-2021)2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMOUDUAES3SHPHZDE5DvG 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 



( 
CAIO CÉZAR O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

fl 8353 
PtC3/40-3#  

ESTADO DA DAMA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 118/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

• 
Aos 09 dias do mês de SETEMBRO 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 MAIA 

PRODUTOR FARMACÊUTICOS EIRELI, CNPJ: 13.909.682/0001-00 e 
considerando a imprescindibilidade de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM 
UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A 
PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA 
para atender as necessidades da Administração Municipal, contendo todos os requisitos 
indispensáveis, 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 que fosse encerrada a 
presente Ata para os devidos fin 	direito. 

.440 
RODRIGO T UTY ..4t RDA 

r'sresidente da Comissaa 

Q.Çvv.is 
FERNANDA SANTOS DA SILVA 

Membro d Comissão 

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)-3235-2021 — Fax (73) 3235-2186 



ATO DE ALTERAÇÃO N°6 DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ n° 13.909.682/0001-0Ó 

4'110354 

EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/12/1966, 
DESQUITADO, EMPRESÁRIO, CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
0404674577, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAI, BA, CEP 45280000, 
BRASIL. 

Titular da empresa de nome MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, registrada nesta Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29600437722, com sede Rua Manoel Pires, 35, A, Centro 
Igual, BA, CEP 45280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MY sob o n° 
13.909.682/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece em IGUAI - BA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas cm atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

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

INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

EDNALDO SERGIO MATA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/1 2/1966, 
DESQUITADO, EMPRESÁRIO, CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
0404674577, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAI, BA, CEP 45280000, 
BRASIL. 

Titular da empresa de nome MATA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, registrada nesta Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600437722, com sede Rua Manoel Pires, 35, A, Centro 
Igual, BA, CEP 45280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
13.909.682/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

1 
Req: 81000000797210 	 Página) 

Certifico o Registro sob o n°97993966 em 01/09/2020 
Protocolo 203752260 de 13/08/2020 
Nome da empresa MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI NIRE 29600437722 
Este documento pode ser verificado em httpl/regiolucebtogov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOespx  
Chancela 130796446550652 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo- Secretaria-Geral 

JUCEB 



ATO DE ALTERAÇÃO N°6 DA MALA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNRI n° 13.909.682/0001-06 

r00355 
Cláusula Primeira — A empresa gira sob o nome empresarial MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EIRELI. 

Cláusula Segunda — A empresa tem sede na RUA MANOEL PIRES, 35 A, CENTRO, CEP 45.280-000, 
IGUAI — BA. 

Cláusula Terceira — O objeto da empresa é: 
4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO 
DE FÓRMULAS, 
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; 
4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, 
4684299 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES PARA RAIO X PARA USO MÉDICO, 
ODONTOLÓGICO; 
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 
4645103- COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 
4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL; 
4771703 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS. 

Cláusula Quarta — O prazo dc duração da empresa é indeterminado. 

Cláusula Quinta — O capital é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente subscritos e 
integralizados em moeda corrente nacional, pelo titular. 

Cláusula Sexta — O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das 
demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 

Cláusula Sétima — Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo 
não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica. 

Cláusula Oitava — A empresa será administrada pelo seu titular, EDNALDO SERGIO MAIA DA 
SILVA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial 
desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 
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Certifico o Registro sob o n°97993966 em 01/09/2020 
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IGUAI, 6 de agosto de 2020. 

ATO DE ALTERAÇÃO N°6 DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL1 
CNPJ n° 13 909 682/0001-00 00 358 

Cláusula Nona — O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
(Art. 1011, § 1° do CC). 

EDNALDO SERGI s MAIA DA SILVA 
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NOME DA EMPRESA MAIA PRODUTOS EARMACEUTICOS EIREI,I 

PROTOCOLO 203152160- 13/08/2020 

ATO 002- ALTERAÇÃO 

EVENTO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

MATRIZ 

"="-C. asna._ • is. dá_ eavóajra- 

TIANA REGILA M COE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

tri  
ILICEB 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°1 DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI s n 0 353 
CNPJ n° 13.909.682/0001-00 

ANDERSON MASCARENHAS MAIA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 12/10/1989, 
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 031.063.855-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
1117323528, Órgão expedidor SSP - BÁ, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR 
FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAJ, BA, CEP 45280000, BRASIL, representado neste ato por 
sua PROCURADORA ALDA SILVA FREIRE DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 31/05/1971, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, 
CPF n° 604.880.005-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0434862312, órgão Expedidor 
SSP - BA, endereço: TRAVESSA FULGENCIO TEIXEIRA, 27, 1 ANDAR, CENTRO, 
IGUAL BA, CEP 45280000. 

Titular da empresa de nome MAIA PRODUTOS FARMACBUTICOS EMELT, registrada 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob HIRE n° 29600437722, com sede Rua Manoel 
Pires, 35, A. Centro Igual, BA, CEP 45280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/ME sebo n° 13.909.682/000140, delibera e ajusta a presente alteração, nos 
temos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO TITULAR 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a tittdaridade da empresa para EDNALDO 
SERGIO MAIA DA SILVA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
16/12/1966, DESQUITADO. EMPRESÁRIO, CPF n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0404674577, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 
RUA DR ALMIR FERREIRA, 02, CENTRO, IGUAL BA, CEP 45280000, BRASIL. 

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa cabent a EDNALDO SERGIO MAIA 
DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/12/1966. DESQUITADO, 
EMPRESAM). CPP n° 259.632.015-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0404674577, 
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DR ALMIR FERREIRA, 
02, CENTRO, IGUAL BA, CEP 45280000, BRASIL com os poderes e atribuições de 
administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, an atividades 
estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do TITULAR. 
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MASCAREN 
P/P: ALDA SILVA FREIRE DE SOUSA.  

"t 	T NA 
.0.016 UAI/BA  

ANDE ON
> 

C00353 
ATO DE ALTERAÇÃO Ir 1 DA MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EMELI 

CNPJ n 13.909.682/0001400 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime (alimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concontncia, contra as relações de consumo, fé pública 
ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O fona para o exercício e o cumprimento doi direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece IGUAI - BA. 

• 
CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que 
não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

IGUAI -BA, 24 de setembro de 2019. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
13.909.682/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/0772011 

   

NOME EMPRESARIAL 
MIUA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASLA) 
FARMACIA MAIA 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOmiCA PRINCOAL 
47.71-741 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

COCADO E DESCRÇÁO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
46.45-1-01 -Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
46.64440 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
Mas 
46.84-249 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroqulmicos rijo especificados anteriormente 
46.46-0-02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
47.73440 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.72440 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e do higiene pessoal 
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

CÔO 	E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
2304 -Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R MANOEL PIRES 

NUMERO 
35 

COMPLEMENTO 
A 

CEP 
45.280-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÉPPO 
IGUAI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
izaacreiscontabil@hotmailcom 

TELEFONE 
(73) 3271-2187 

ENTE FECICRATWO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/07/2011 

m0Tiv0 DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

S4TUAÇÁO ESPECLAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Cn0:380 

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

mitido no dia 04/09/2020 às 11:40:59 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 



COMPROVANTE DE INSCRIÇÁO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

f 
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 
13.909.682/0001-00 
NOME EMPRESARIAL: 
MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CAPITAL SOCIAL: 
R$300.000,00 (Trezentos mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o 
seguinte: 

tome/Nome Empresarial: 
EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA 
Qualificação: 
65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 
Emitido no dia 04/09/2020 lis 11:41 (data e hora de Brasília). 

• 
O VOLTAR IMMUMIR 

passo e asso para o CNP,I 	Çonsultas CNRE 	Estatística{ 	Parceiro' 	'entoo CNRE 
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195666569 

tal? 
JUCEB "017362  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA eLMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 

PROTOCOLO 195666569 - 27/09/2019 

ATO 002- ALTERAÇÃO 

EVENTO 023- A LTF.RACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 29600437722 
CNPJ 13.909.6E2/C00I -00 
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2019 

90 DA o 
1 	44. 

 

  

42..tril. 1•1 eSt Mar. 

TUNA REGRA M DE ARAÚJO 

Seastária-Gcral 

Junta Comercial do Estado de Balda 	 27/0942019 
Certifico o Registro sob o n• 97906653 em 27/139/2019 
Protocoaa 195666569 de 27/092019 e 	Nome da amornas MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS El RELI RIRE 29600437722 

JUCEB
Este doa/mento pode ser verificado em Mtp://regInjucebbasiovix/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOaspx 
Chancela 98696985907275 
Esta cdple foi avtantIoada digitalmente e assinada em 27/09/2019 
por Dane Regei. M G de AregJo Secretérla-Gerel 
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CAIXA 
Cursa C 	oc.• reatam. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	 13.909.142/0001-00 
Razão Social: 	 ANDERSON MASCARENKAS MALA ME 
Endereço: 	 RUA DUJIVEt PIRES 35£, CENTRO / KM' / CA / 452110-000 

A Carta EarrlealliC3 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 Serviço - FGTS. 

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

Validade:30/08/2020 a 28/09/2020 

Certificação Número: 2020063003412089059654 

1~5 o obtida em 03/09/2020 11:39:01 

A utilização deste Certificado para os fins previstos ern Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.cabra.gov.tir 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: MAIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
CNPJ: 13.909.682/0001-00 

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 08:57:24 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/01/2021. 

Código de controle da certidão: 9793.29BB.5908.0C4A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TreI n GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 1 	 Emissão: 03/08/2020 14:19 

iMeà SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 	, Yjoass  

(Emitida para os efeitos doa arta. 113. 114 da tal 3.956 de 11 de dezembro de 1961 - Código 
Tributário do Estado da Bebia) 

Certicitio N°: 20202214377 

RAZÃO SOCUL 

~IA PRODUTOS FARMACEUTWOS EIREL1 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

012.876.673 
	

13.909.682/0001400 

Fica certificado que Mo constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa titica ou Jurídica acima 
%Identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba tidos os seus estabelecimentos quanto 8 inexistrinda de débitos, Inclusive os Inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Sarda 

cobrar quaisquer dáblios que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 03/08/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir de data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/hwers.e•faz.bs.gov.br  

Miada can e apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federai do Miraste:10 da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCatidaoNegarivaapt 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAl 
DEPPATAMMIOIRIBUTARie 
PÇA MANOEL PAES .7:ENTRO 
towl - a* • cep cnute 
FCCIE(8): (73) 3271-31010110 04P310: 13.1358XOCCOtel 67 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 
14° 000250/2020 

Nome/Razão Social: MALA PRODUTOS FARMACEUMCOS EIRELI 

Nome Fantasia: 	FARMÁCIA MAIA, 

Insaição Municipal: 001048 	 CPF/CNPJ: 13.909.882/0001-00 

• Endereço: 	 RUA MANOEL PIRES, 35 A FARMÁCIA MAIA CENTRC 
IGUAI - BA - CEP: 45280400 

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

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

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

Observação: 

Esta Certidão foi emitida em  30/07/2020 	com base no Código Tributário Nacional, lei n°5.172/66. 

Certidão válida até: 28/09/2020 

Código de controle de certidão: 9100012500 

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo. 

/.1.4.  

15  É. ç , 
-.74. 4:". 

ti 	 - C 
Ti 
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reo3g8  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

CNPJ: 13.909.682/0001-00 
Certidão n°: 21623215/2020 
Expedição: 04/09/2020, às 10:36:12 
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

dias, contados da data 

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 13.909.6 82/0001-00, 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. 
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em 
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base 
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal 
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, 
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 
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 ( ht tp : / /www . t st . j us . br ) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br  
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Alvará de Licença 
FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

N°: 0027312020 
. NOME: MALA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREU 

FANTASIA: FARMÁCIA MA1A 

• CGA: 	001046 	 CPFICNRI 13.909.682/0001-00 
Endsreço: RUA MANOEL PIRES 35- A FARMÁCIA MAU 

CENTRO - IGUAI - BA 
ATIVIDADE(S): 
Principal: 47.71-7 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 

MANIPULAÇÃO DE FORMULAS 

46.48402 CONSItiO atacadista de produtos da higiene pessoal. 
48.45-1-03 Comércio atacadista de produtos odontológioos. 
47.73-3-00 Comercio varegista de artigos médicos e ortopedias. 
47.72400 Comércio varagiste de cosméticos, prodIACS de perfumada e da 
higiene pessoal . 

Data de Incrislo no Cadastro: 20/05/2020 
Piorado de Funcionamento: de às 

• EmIssio: 20/05/2020 	~Ima 31/12/2020 
Igual - Balda, 20 de maio de 2020 

Saoundária(s): 

Cl presente Alvart 26 Sant validade com a apresaittaçáo do recto de pagamento da taxa 
correspondente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI 
ESTADO DA BANIA 

Pça Manoel Novaes, n° 08, Centro — Igual/BA — fone (73) 3271-2101 
CNPJ.: 13.858.303.0001-91. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de direito que a EMPRESA MALA PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS &RELI, inscrita no CNP) sob n9,13.909..682/0001-00, Inscrição Estadual no 

012.876.673, situado à Rua Manoel Pires, .n. 35, Centro, .Igiiaí/BA, CEP 45.280-000, forneceu 

Medicamentos para a Farmácia Básica e .EPIS (Equipamentos de Proteção Indivklual), para o 

Município de Iguaí/BA. 

Outrossim, dedaramos que os medicamentos e equipamentos fornecidos pela Empresa ern 

questão atende plenamente aos objetivos deste Municipio, seja pela qualidade do atendimento; 

seja pela qualidade dos materiais, atendendo todas' ás exigências, não sendo de nosso 

conhecimento, até a presente data, qualquer fato que desabone a idoneidade técnica e comerdal 

da mesma 

Iguaí/13A, em 12 de maio de 2020. 

RONALDFAOMNHO OS SANTOS 
PREFEITO 

. , • 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA rffii371 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 118/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação de AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM 
UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A 
PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE UNA; 

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 n0  13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que torna 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta lei. 

CONSIDERANDO, o art. 40-E, PARAGRAFO 2° da lei federal n° 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 
ser viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, 
com fundamento no art. 4°, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
para recomendar a contratação da empresa MAIA PRODUTOR FARMACÊUTICOS 

EIRELI, CNPJ: 13.909.682/0001-00, cujo Contrato deverá ser celebrado com 
observância das regras subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 
8.666/93. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672 605/0001-70. Una. Bania CEP 45.690-000 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

 

íM0272 
Publique-se e Registre-se. 

Una/Bahia, 09 de SETEMBRO de 2020. 

kl. CERDA 
Presiden e da Comissão 

• 

FERNANDA SANTOS DA SILVA 
Membro da Comissão 

CAIO CE T 	SANTOS 
Membro da Comissão 

1 

è 	. 

4. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or, Manoel Pereira de Almeida. 14 — Centro — CNPJ 11672.605/0001-70. Una - Bahia. CEP 45690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3235-2186 
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Categocia:Decretos 'Numerados 
14,1Araero do Ato: 19549 
'Data do Ato: quatta-felra, 15 de Muco de 2020 
Data de Publicação no DOR: quinta-feira, 19 de Março de 2020 
Ementa: Declara Situação de Er:tece-nela 'em todo o território baiano, afetado porDocoça 
Infecci3so.IJ1ra1 - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme ainstrução.Normativa do Mstério da 
Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins cie prevençãLo e corroo 

-. - - Dtitazip -Nb ',..9.S49 DE 1S DElvLARÇO DÊ
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Declara Situaehn de Emergência em todo o 
território baiano, afetado por DOellÇa Infecciosa 
Virsi - CORItADE 1:5.1.1.0, conferiria a Instrução 
Normativa do Ministério da IntegraçãoTdacional n" 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 

prevenção e enfrentamento 
à COVID-19, e dá 

outras pro4idências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BABIA, no uso da 

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

-EstadUal., o inciso Vil cio art. 
'7' 

Catei f adere.: n° 1.,de 10 de abril de 2012, 

e com fundamento no inciso la do § 1° do art. 
60 

da Lei federai n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, cor.sidetando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
ff,arantido mediante poiiticas sociais e ecor.órnicas que visem à reclu.ção do nsco 
cie doen.ça e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviço para sua promoção, proteção e recuperaçã.o, na forma do art. 196 

da 

Constituição Federai; considerando a classcação pela Organização Mundi al 

de Saúde, 

'::to dia 11 de rnarç,o de 2020, como pandemia do 'Novo Coronavirus; 

considetando :-..i.ue 
a situação demanda o 

emprego 
urgente de 

medidas 

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

pública, a fitti de evitar a disseminação 
da doença, 

DECRET A. 

Art. 1.° - 
I'lca. declarada Situação de Emergência em todo o 

território baiano, emvinu
. cie do desastre classificado e 

codificado corno Doença 

Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução -Normativa 

do 

Ministério 
da Integração 'Nacional n°02, de 

20 de dezembro de 2016, para fins de 

prevençá.e e enfremame.nto à COVID-19. Art. 2° - Fica autorizada a mobilização de *todos os órgãos 

estaduais, no á.mbito 
das suas 

competências, para envidar 
esforços no 

intuito de 

apoiar as ações de 

resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. 



- 
Art. 3° - Para fins do art. I' deste Decreto, no árnbito 'cio Poder 

EXZCLItiVO Estadual, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades 

relacio 	

finlica. saúde, proteção e defesa civil, 
• fiscalização e 

nadas a segure. ç 	

, 

arrecadação. 	 ' 	bahia 

00374 

Art. 40 

- Fica estendido a todos os Municípios do Estado da 

o disposto no art. lado Decreto tf 19.529, de 16 de março de 2020. 
Art. 5' - Ficam suspenses, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da 

primeira hora do dia 20 de março de 2020, a circulação e a salda, e, a partir da 

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

priv_adp,__rocloviktlo. e hidrovi&rio, nas modalidades regular, fretamento, 

complementar-, alterrati-vo "e. 
 'de- vaiii.,—iia -Filtinleípiok-de -Salvador, -Feira de- 

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

Itaparica; 

n - 
de ônibus interestaduais, no território do Estado da )3ahla. 

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

para o exercício de atividade profissional. 

% 1° - 
Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela 

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Conaunicaryties da Bailia - A.GERBA ou pelos Municípios. 
A.rt. 6° - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os 

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

e Simões pilho. Art- 7° - A Policia Militar da Bailia - PW133A e a ACERBA 
realizarão afico do quanto disposto no art. 5° deste Decreto, com eventual 

apoio das Guardas Municipais. Parágrafo único - O descumprimento de suspensão prevista no 
art.- 5° deste Decreto importará na apreensão imediata do veículo de transporte, 
público ou particular, sem prejuizo do ajuizamento de acbes penais e cíveis, bem 

corno da aplicação de sanções administrativas. 

Art. 130 
 - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comité 

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

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

suas competências. 	! 
Art. 10 - Este Deicreto entra em vigor na dam de sua publicação e 

produzir& efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo coronavtrus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA SABIA, em 18 de março de 2020. 



RUI COSTA 

Governador 

Bruno Dauster 
Saci ttário da Casa Civil 

Edelvino da Silva 06es Filho 
Secretário da Administração 

Walter de FrCitaS Pinheiro 
Secretário do Planejamento  

Manoel Vitória da Silva Filho 
Secretário .cla Fazenda 
Mauricio Teles Barbosa 

Secretário de. Segurança Pública 
itrônimo P.odrgues Souza 

Secretário da Educação 
Fábio Vilas-Boas Pinto 

Secretário da Saúde 
João Lett' 

Secretário de Desenvolvimento Económico 
Carlos Martins Marques de Santana 

Secretário de 3ustça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
Arany Santana-Neves Santos 

Secretária d.e Cultura 
loto Caxios Oliveira da Silva 
Secretário do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca e Muicultura 
Leonardo Góes Silva 

Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
Davidson de Magalhães Santos 

Secretario do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
'Nelson Vicente PortelaPellogrino 

Secretário de Desenvolvimento Urbana 
A.délia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretária de Ciáncia, Tecnologia e Inovação 
Marcus Sentei() Potra Cavalcanti 

Secretário de Infraestrutura 
Julleta Maria Cardoso Palmeira 

Secretária de Políticas para as Mulheres 
Fabya dos Reis Santos 

Secretária de Promoção da Igualdade Racial 
Cibele Oliveira de Carvalho 

SECTetéria de Itelações Institucionais 
Sosias Gomes da Silva 

Secretário de Desenvolvimento Rural 
André Nascimento Curvello 

Secretário de Comunicaçto Social 
Fausto de Abreu Franco 

Secretário de Turismo 
Nestor Duarte Guimarães -Neto 

Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

Presidente do Senado Federal, no 

exercício da Presidência. nas termos do parágrafo unico d. Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 

pegirnento Comum e dO 

Inciso XXVIII do ert 28 do Regimento Interno 
do Senado Federa/ 

promulgo o 

Págine.:1 	
..n»376 

20/03/2020 ; Edicto:55-C 1 5egto:1 - Extra 1 
eu. Antonio Anastesia. Pr 

meiro vice- 
Puottoo órgao: Atos do Congresso Nacional . 52 do io art 

seguinte DECRETO LEGISLATIVO 

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lel Complementar n° 10/. 
de 4 de rr.aic de 2000. a ocorrência do estado de °eternidade 
pública, nos termas da solicitação do Presidente da RepúblIca 

encaminhada por meio da Mensagem no 93, 

de 18 de meço de 

2020. 

Art.1° Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 66 da Lei Complementar n°101, de 

de maio de 2000. notadamente 
para as dispensas 

do atinglmento dos 
resultadosfiscais preViStOs 

no art. 

2° 
da Lel no 13.506, de 11 de 

novembro de 2019, e da limitação de empenho de nue trata o art. 

90 da  Lei 

até 31 de dezembro 
de 2020, nos termos 

da solicitação do Presidente da República encaminhada por 

9 1° Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por melo virtual, nos termos definidos p 

Economia para apresentação 
e 

avaliação de relatório Circunstanciado da situação fiscal e da 

eXec 

orçamentária e financ.eira das medidas relacionadas à 

emergência de saúde pública de impo 

internacional relacionada ao, 

coronavirus (Covid-19), que deverá ser publicado peto Poder 

Executivo 

da referida audiência. 

Complementar 
§n° 101, de 4 de maio 

de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, cora efeitos 

n'kek0 da Mensagern 03, dela 
de marco de 2020. 

Presidência da Comissão. 

se Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do Ministr 

Art. 2° Fica constitu(da C,ornissão Mista no ambito do Congresso Nacional, cornposta por 6 (seis 

deputados e 6 (seis) senadores, com iguat 

número de 
suplentes, com o 

obietivo de acompanhar a 58.1,030 

fisS. e a execução orçarnentéria e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública d 

Importancia Internacional relacionada 

e0 COr0rlaVird5 (COVICI-191. 

2° A Comissão realizará, mensalmente reunião corn o Ministério da Economia, para avati 

situação fiscal e a eXecução orçarnentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de 

53 

pública de importância internacionel relacionada eo coronavtrus (Covid-191. 

ise 6,E 2020 

O Congresso Nacional decreta: 

M•3° 

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

Senado FederaL aro 20 de março de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente 

do senado Federal, 

no eyercicio da Presidência  

DE.cRErctEciatr.Titi0- DEcrciv 

2023 

Esta conteúdo nto subditul o 
pubtkadc na vara° ceffincada. 

vonangoauMdectd04tglitas~1411 
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Presidência da Repúbfica 
Secretaria-Gera( 	

....-.... 

Subchefia para 
ÂSSUlltd.5: JUrídiCOS 

isrdreé2-11",_2-C_Ç.P2&ft
_i_VgaL3E2D-211  

cs2.,alonOlado. 	

Dispõe sobre as medidas para anfrentemento de 
emergência de saúde pública de Importância 

iplarrisciia 	

internacional decorrente do coronevirus responsáVel 

peio surto de 2019. 

O PREMDF-Nl'E DA FI.EP”aSt..ICA F2ÇÔ sa r u= o-Cc.moresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Igulanento 

Art. 1° Esta Lek dispOe sobre as medidas clUe Poderão ser adotadas para entrara:amante] da ame g4 

	de 

ai: 	

---- --. -- 

saúde pública de 
imponência inteniaclonal 

decOrrente do corcr.avIrue responsável pelo surto de 2019. 

§13 
 As medidas estabslecldas 

nesta 
Lei obletivarn a proteção da coletividade

.  

• s. que trsta esta Lel. 

§ 20 Ato dc Ministro de Estrado da saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde 

pública 

8 3` O 
prazo de oue trate c § 2° 

deste artigo 
não poderá ser superior ao declarado pele 

Organização Mundi 

i - 

de saúde
isolamento-. separação de pessoss doentes ou oontamir.adas, ou de bagagens, meios de transp 

mercadorias 
ou enciornendas postáe 

afetadas, de outros, de maneira a evltar 

a contaminação ou a propagaçã 
. r  

M. 2° 
para fins do disposto nesta Lel, considera

-sei. 

li 
- quarentena: rewaição de atividades ou 

separação de pessoas suspeitas da 

conternineçao das pessoa 

não 

e 

estalam doentes, ou de baçacens, 

conteineres. animeis; meios de trensporte ou mercadorias suspeit 

wntarninação, de rrvAnelra a evitar a possível, contaminação ou a 

propagação do coronavirua. c,oronavhis;  

Paregrato único. As 
definições 

e.stabeiecidas 
peio Artigo '1 do 

Regulamento Sanitário internacional, cor 

doáa_erta:--ra LDffici.scilart° -
-1-Q;(112adel.lan iro de ^ , 

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

teire,P,F.:~04C-7. 	

iatriesters-Sersekstee-r'"eWres 

Art. .5° 
para entrentarnento da

e;nergêncM de saúdo 
pública de importância Internadonal dedo 

sororavirts, as 
autoridades poderão adotar, 

no ãrnbto do suas 
competências, dentre outras, as -"'n c'ef_rea_ceracietemera

poere
af9af; 

medidas.. 	
!..-5-e_daçtage--pe 	

• • 'a PrOV‘S3XS C'  9 6,_411207-Q). 

1 - Soiamonto; 

II- quarentena; 

ili - dei:errnir.acão de realização compulsória de: 

ia) exames médicos; 

b) testas laboratoriais; 

c) coleta 
de amostras clinicas; 

di, vacinacão e 
outras medidas profiláticas., ou 

ti.W.N.p‘acrartosay.bricetvU_C3!, sto2019/252'2!20a:”&ii.,'ItiSTÊ.h.tr; 

't10377 



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

ie Vigilância Sanitária, por rOdovias, portos ou aeroportos de: 
	

(Egaçã.g.c.ia-dg_p 	
di a P • 

jr,,2W) 

§ 

s previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências clent 
e em anállses sobre aS inforrnaçfies estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao m 

indispensável à promoção e à preseNação da saúde pública, 

E 2° 

Ficam aeeegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

contai:Me re.cu1arnentc; 
- o direito da receberem tratamento gratuto; 

M-edida 

b) previstos em ato do Ministério de Saúde. 

- o Girt.c., da serem inTcrrnádás pennanenternents sobre o seu estado de saúde e a fassistancia a 

eia-Tirada e salde do Pais; e 

-liOPS. ia 'serviços- de _pessCes 
	

jurtdiCes':".NpAtese:-orn 

padernento posterior de indenização justa; e 

.ec\stro 	
/..nvisa, deede que: 

b)locomooáo interestadual e Intermuni6p&; 
	. Prj&jap Mo 

- autorização excepcionai e temporária para a Importação de produtos sujeitos à vigiláncia sanitário s 

a`, registrados por autoridade sanitária estrariceira; a 

- c pleno respeito à dlonldade, aos direltos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas 
o 

preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do 

csc será considerado falte luat%ficada ao serviço público ou ?a atividade laborai privada o penedo d jatja222. 
 

§ 4" A.:3 

pessoas deVerão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o desc qaccrret'tle das medidas prevlstas neste artlgo. 

deles acarretará responsabIllzaçáo, nos termos previstos em lel. 

a_essesege-Pakageerdief~ 
adice; e 

§ 	
Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

- dISCorá sobre as condições. e os prazos apl%cáVelS às medidas previstas nos incisos 1 e II do 

- concederá a autorização a que se refere
, 
 o lncSo Vi!I do caput deste artig0. 

°vis 

cje.222S1)  
e 

que será CPEanticic 

12020  

• 
e) tratamentos rnédir:3t5 específicos.; 

- estudo ou investigação epidemiolóoica; 

V 05:urnação, necropsia, crernação manei de cadáver; 

rão378 
2420a--Pesefaer-degiie—téeRksere 

§ E° Ato coniunte dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e d 

disporá sobre a med%da ;:rekr‘ste 
ne  meigo dc  cap,t. 	;BS/Cei-dtd-14-p k 	

e • Prov' 	
° 

vAIM.p!anekto.zaviDrinckvU 031 elo2019-20'221202Clieli-,A3G79-•ntrn 

piesoC
es:~-Mekse-Al-~ape4-4estarer~ 



g 60
-A o ato conjunto a Que se refere o 5 6

° 
 poderá estabelecer cuaiewaya- — _ 020 

C2S0S nele °Missas. 	. ratiiligfa-Pg1P-Mgd.ide.-Er-
-2-Q-22). 

g 70 M 
 Medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

11- pelos gestores locais de 
saúde, 

desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nes hipóteses dos incisos i - pelo Ministério da saúde; 

III - petos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos ,IV e Vil do ceput deste artigo. 
I, V, VI e VIII do captit deste artigo; ou 

e 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotados, deverão resguardar o exercicio e o funclonarriento 

e serviços públicos e atividades essenciais. 
	(Instila e e 	

v" ri o 	,a2.P.-21-à. 

g 90 O 

 presidente da República disporá, mediante decreto, sabre os serviços públicos e atividades essenciais 

§ 10. AS medidas e que se referem os incisos I, II e Vt do caput, quando afetarern e execução de serviços 
públicos e atividades essenciais, Inclusive as reguiadas, concedidas ou autorizarias, somente poderão ser adotadas 
e que se-referernt§-8,4,-----~e~ 

- 	-- - --- ---- 	- -• 	- , 

em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o poder cano 6e 

	OU 

§ 11. É vedada a reatrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionarnento de serviços 
autorizador. 	

alsà.L1-4-a.1 p 	
e d 	

V 6 ' ° 6,a), 

4,CablIcos 

e slividades essenciais, dellnidae nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie Cale aciss".1 Li- 11-11  -d-o_ 	
P 

acarretar desabasrteciretento da gêneros necessários á população. 

sag2g), 

e.00373 

Art. 4° É 	ç 
destinados ao enfrentamento da emerg t Lei. L.B.St~ e a M 
de que tra 

§ 20 Todas as contrataçAes ou squlsiçóes realiza 
	

com fulcro nesta Lei serão lrYiediatarnente disponliallil 

em sítio oficiai especifico na recie mundi•al de computadores (interne , 

	
ntendo, no que couber, 01(35 § 1° 

 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo á tempor ri e aplica-se apenas eniclul ia 
perdUrar a emargends de saúde pública de Importância Internacional decorrente do coronavirus• 

o 1 

infornaçães previstas no § ° •o . ° da 
	

• , 	
d O 6 r d 	

O , o 	
me do contratl 

número da sus inscrição na Receite Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e O respectivo pr c.

-

tratação ou aquisiçã0. 

que esteiem com 10doneldade declarada ou corri c direito 
de p 

G 3° ExcepcionalMente, será possive 

suspenso 	

se tratar, comproVadamente, de única fornecedora do bem ou 

Ar---49--relea-apeieseasr-er-Weirte 

nsável a licitação para aquisição de bens, se.rviços, inclusive de engenharia, e insu ' de saúde pública de importância Internacional decorrente do GOrOrIBV 

• •r 	• ° 

(lgolt_JáçW -• 	

, o isaag221 

§ 4° Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contra 

mais de urn árgão ou en.  ,nna
tidade, o sistema de realstro cie preços, de que trata o ird.95L-U-S

ta-PSp 
 

n • 	
poderá ser utilizado. 	

(inciap la 	
dida 

 

g 5° Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o te 

federal sobre registro de preços. 
	Ltn 	

e da ov 	° 	
,a), 

ge° o órgão ou entidade gerenclador de compra estabelecerá prazo, contado da data de div 
Intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, pera que outros órgigios e entidades manifeste 

em  pa

rticipar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 40 e no § 5". 

M. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não a 
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e fundi 

io. 	
(S. e 	

did P vls6 ° 

bern aqurid d 

www.alanalta.gov
.Orlockvil 031 ata2.019-202212020Aelit..,3979.h.tm 

 

ntrataçâo de fornecedora de bana, serviços e Insumos de err 
• 

i ar de licitação ou contratar corn o Poder rvlço a ser adquirido. 

• - 
, • 



ip üliIi310-9--4:5 	
di a 	

,..ára, e O ) 

I - declaração do obIetcst 	
üggl_ác-gt _ 

ki - fundamentação simp • _da de contratação; 

ill - descrição resumida de solução apresentada; 
	LInglá-42_ 

IV - requisitos tia contrafação; 
	Lin_ç 	e 3 edida 	

v's • o 6,_osail21-2) 

V - critérios de medição a pagamento; 
	(IngiVidP_p 	

• e I 	ov se a 
 

Vi - estImatIvae dos preços obtidos por melo de, no mínimo, um dos seguintes parâmetro 

d • • ° ,a1) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

121120  

- ocorrência de sitação de emergáncla; 
	f.ing.11--iclip.pta_Madtaat'Sóli?-22-92&,a).i 

de serviços, equipamentos 
C OLIUOS bens, 

ão 	
percele necessária ao atendimento da situação de emergência. 

- necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

Art 	

ejainantefieftscos.cia wntrataçãe.Serliente Sera êxigivel.dutaote e.gestão do-contrato. - 
comuns. ~da. 	

v• 6 
 

Açt. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e Insumos necesearios ao• enfrentemento da 

ernergãtOe que trata esta Lei, será 
admitida 

a epresenteção de termo de referência slt-nplificado ou de projeto básico 

sImpittlohdo.  §-I° C termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se 

refere o otoput conterá: 

ungti,l14-0-- a 	
dl a 	

v s Le.S.-92§1,sla.2.0.251). 

Art. 4*-5 Nae diepeneee de 
mata° decarréntes do disposto nesta Lei, preou..,-.• • _ 

finglUft_pela e a 	
Jaó a ° 9 6,..d.e._2_22-Q) 

:fi._da2M 

atices ou particulares; e 	
(LIS 	

e i P ovl 'a ° 6, isieZ2) çfl, 151 - existancia ris risco a segurança de pessoas, obras. ores ç 

- j;taçC da Contra 

(jaolkagg_• : - usei • .. - .vs.' a e _ • -02Q".  

aSpel 	da v s 	° 9 6,--0-9-2Q2M  

13) peecjulsa publicada em mIdia especializada; anglaP
I a 	

O 

c) sitias eletrônicos especializados ou de dominio amplo; 
da 

202Q)
(.IS 5  e • 	vi r.  ° g  ' 

ej pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 
	LIS I 	

ed Pro 's •  

6) cont 	çbes 
sinillares de outros entes públicos; ou 

 

Vil - adequação orçamentária. 	
0.DS414iá-9--P-eLa-M991-da-Enalóirigt-332-92."-Q-2-0-2--(1). 

§ 2° Excepcionalmente, Mediante Justificativa da autoridade competente, será dispensado a es 

	

preços de que trate o inciso VI do caput. 
	(LSI-IP-1  FLp 	

e da Pr • •a ° 9 6, e 	
O 

§ 3° Os preços obtidos a parUr de estimativa de que trata o inciso Vi do caput não Impedem a contra 
Poder Público por vaiares superiores decorrentes de oscilaçães ocasionadas pela variação de preços, hi 

	

que deverá haver justificativa nos autos. 
	(Inc1.41-42-- 	

de Prov's6 Ia ° 	,_d_g_ag2-Q) 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade 

excepdonalmente e mediante Justificativa, poderá dispensar 

a apresentação de documentação relativa i'• r 

fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 
requisites 

de habilitação, ressalvados e 

apresentação de prova de regularidade relativa á Segundado Social e o cumprimento do disposto no c 

ça - t do 	° Co 	do. 	
urildVid2-oele_Me-d-10 	

• 6 ° 9 ,a),  

A. 4°43 Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seiç 
de bens, serviços e Insumos necessários ao enfrentamento da emergénda de que trata esta Lei, ot 

wootolariaito.gov.bric0OAL03/_5to2019-232212020/1e1L-13.27s.htm 
 

Ida P sé 'e ° 9-  JletZ-23  

45-C Para 

as contrafações de bens, serviçoS e insumos necessários ao enfrenternento 
que trate esta Lei. não será exigida a elaboração de estudos prsiiminares quando se tratar de bens e serv ç 

. o 

o o C 

• • 	G° 9 ,sig.222•0) 

_ 

mergêncla de 

ança~ 

o 



2020 
)codIrnentne licitetérioe serks

'o reduzir/os peia Metade. 

 

§ 1° Quando o prlazo original de que trata o oaput for número ímpar, este será arredondado para o número 
O G2 

Airo anteCedente, 	
,ag_cMCQ_I peStis_gi

a). 
e 

	

§ 2° Cs recursos dos prOcedimentos licita 
	

8
tórios somente terão efeito devolutivo. 	

.- Iltriagei~ 

para as licitações de que tra 
§ 3° Fica dispensada a realização de audiáncia púbiica a que se refere o arLate-V-P--

1-Ji 	
c.-raa-e•a.__Cig-2-1-4Ll)- 

ta o oaput. 	<Leillild-Q-122111 	
• 	° 	-Cle--2112:M. Le.~inaelg-2022). 

§ 40 As 

 licitações de que trata o Gap& realizadas' por meio de sistema de registro de preços serão 
nnelderadas compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 

u • 

At t. 4P-H 

OS contratos regidos por esta Lei terão prazo' de duração de até seis meses 
e poderão ser 

I 6° do art. 4°. 	.0.13Sâtd-q_.•is . 	
• 

 

prorrogados por períodos suceSsivos, enquanto 'perdurar a necessidade de enfrentemento dos efeitos da situação de 

emergência 

 

de saúde pública. 	LISia d 	
vi 6 ° 9 6 _g..e_.2(12Q). 

	

. 	. 	. 	........... 	.__.. ...... _ 	
..._ 	. . .. 	. ..... 	. . 	

... 

e r_r_Mrigiteas-,_figLaQ2Q). 
	

adsluto_w21-0-~ 

poderti 

Art. :4"-1 Per-a_ra.  a 

cot-jatos de-c-or-r-entee -dei tircièeriiMerifoS pTeNiiblõá-riágfáter; ti-administração- pública 
prever que os contratados fiquem obrigar/5s a-aceitar, nae mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supres 

ao objeto contratado, em tatã cinquenta por cento do valor Inicial atualizado do contrato. 

Art 5° Toda pessoa coiaborará com as autoridades sanitárias na comunicação Imediata de: 

t - possíveis contatos com agentes Infecciosos do coronev(rus; 

II - circulação em áreas consideradas como regiÕes de contaminação pelo coronevfrus. 
Art. 6° É obrigatório o con-partiShamento entra órgãos e entidades da administração públIce federal, estad 

dIstrital e municipal de dados essenciais à Wentiftcação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção V 

coronavIrus, com a finalidade exclusiva de evitar a sue propagação. 

§ 1° P. obrigação a que se refere o 
caput 

deste artigo estende-se às pessoas Surldloas de direito Pd\ 

quando os dados forem soilcitedos por autoridade sanitária. 

§ 2° C Ministério da Saúde manterá dados públicos e 'atualizados sobre os 

CBSOS COnfirrned0S, 
suspeitos 

krNestigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das Inforrn 

M. 6°-A Picam estabelecidos os seguintes %Imites para a concessão de suprimento de fundos e por II 
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a Movimentação for re 

Art 
e,...çie-10-2rn.  pessoais. 

i - 

na execução de eeNiços de-engenharia, o valor estabelecido na • ea " " 
	c o I do 9311~4  

por melo de Cartão de Pagarnento do Governo: 

	

la,Siffi__25---deálátlh-Q-.0--Q-2-9-1 e 	
(les- u.• •a I-  • . • 'a I° 

 

II - nas cornaras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na 
9 

I. 	• • 1 	• • 	p_WI_L—: --giC)  

Idart-8--65-ista--1-9-0- 	
klaSillída.•z.. r.: t er ••:, - ev ç 	

•o 

M. 6°-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à Informação, de que trata a 
201., Secionados com medidas de enfrentamento da emergenc,la de saúde pública de que trata 

- esta Lei 

• g° 

§ 1° Ficarão 

suspensos os prazos de respoeta a pedidos de acesso à Informação nos órgãos ou nas ( 	il.b.4._09-• . S G* 	
:.   

da administração pública nulos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalbo 

nu °VI  

	

que, necessariamente, depender\ de: 	
ünci_sild.g-pe 	ed • a  II ... • . uiO*. : i_ tdiaNin 

1 - 

acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou 
	

atagl.Viçn-1 p. 

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da 
E.1.~asie_29.W 

emergáncla de que trata esta Liai. 	allça-ka-Q-- 	9 i 7 ! • -. I.  • 7• a t°  

www.Planaltc.gov.briccivt33/2,02016-2022/2020/1e1M3279.htrn 
 



SALVADOR, BAFO*, 
cutemt.FtleA a os alui cie 2o2o 

ANON/ N 22.619 

Art.1° 
 - Fios reconhedda, pare os finS do disposto nos inciso! I e II do 

art. 66 da Lel Cornplementar n. 101, de 4 de melo de 2000. peIc. prazo 
de 00 Inoven) dias e partir da publicado deste Decreto Leglsiativa, e 
mi/Mande do estado de calamidade pública no Murldpic de Serro Alto, 
or. eCndirnent0 á satiCitalygo do Prefeita do Muntdclo, encaminhada 

por meto dz. Oficia AL N° 2.174/20. 	 - 

NI. 2' - Elite 
Draczeto 1-egidetIvo entre em %/Igor na date de sue 

pubileacHn. 	

P.A.HIA., no uso 
GABINETE DA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DO I.-. 93/65 (Regimento Interne), faço seber q 

ESTACO OABAIMA. EM 0130E ABRIL DE 7020. 
	

aprovou e eu proMUl000 seguinte Decreto lagislatiVot • , 
	• 

-------"Sepi.it-aring., t_

lnlçl'Irl+Al.:"".----------- .=-• ----- • -- .--;;—zr-*- -Me.-124—Plce-recOraPeolde, rereas.fins do,dIotoolzt2.139e.l...

1191,,.°31°,1,44" - 

Prasidente 
	- - -- -  

----
- 

  art. 65 de Lei Complementais n.101, de Á de melo de 200Eli galc-Frue----- . 
de 90 (noventa) dias e partir da pUblIctaçgo deste Decreto Leigisfialtivo• 

8  

DECRETO LEGISI_ATNO N. 2077 DE 0805 ABRIL DE W20 
	

ocorrência do esq3do de calamidade públicas no'MunICIplo do Uns, ent ••• 

etendirnento h 
sotado do Prefeito do MunIc(plo, encenfinneda Por ; 

_ 

Reennheus, mra os flno do disposto nos Incisos I e II do art. 6E de Lel 
meio do  Oficio id_ N°2.17500 . 

catetradsde público no MUnicIplo de Campo Formoso, em atendimento Arti 2' - UM Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua 
piamente, n. 101, cie 4. ds melo de 2000, e ocorrem-1

.s do estado de 

com 

 
Ai-14° 2.177120. O PRESiDEKTE DA ASSEMEII_EIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA ESTADO 

DA Eik}iip,, Em os DE  ABRIL, DE 2020. GABINETE DA PRESIDÊNCIA. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO è cotietuteSo de Prefeita de Muntelplo, encaminhada por meto do Ofício oddscooso. 

rdlr-tenta fl Soll.Otano da Prefeita de l'AUnleplo, de celanfidade publica no MuracIp10 de Mareei ett1 Btendlment0 

' 	120 	

sollcItação da Prefeita do Muntolplo, enoarnInlittada por Meio do 0051 

L N° 2.180120. 	
e 

Art.2° -Este Decreto Legialetive anise em viger na data de eus publIcado. 
	

11VA DO ESTADO,' 
iuÇ 

ESTADO DA BAHIA, EM OS DE ABRIL DE 2020. 

Deputedol4ELSON LEAL 
&dente 

BAHIA, no uso de etribuldo prevista no ert. 41, XXII, da Resoludo . ESTADO 

0A  BAHIA, Em 00 DE  ABRIL De 2020.  

1193165 (Ftegimento Interno), faço saber que o Planada de Assembleia Deputado NELSON LEAL 

ecrovoU e eu promulgo e 
seguinte Decreto LegisleUvo:  Presidente 

art. 66 de Lei 
Compleir,enter a. 101, de 4de mela de 200G, e ocorrência 

do  

estado de calernIdede pública no MunIcIplo de Sertinria, pelo prezo DECRETO LEGISLATIVO N." 2081 DE 08 DE ABRIL DE 202 
- Fies reconnecIda, pare os fins do disposto nos incisos I e II do 

de GO (noventa) dias a pedir de publicado deste Decreto Legislativo, 

em atendi 	
solicitado do Prefei do Mutficiplo. encarnInneda por 

	
pare Reconhece, 	

os fins do disposto naS incisos I e II do EM! 

melo da Of Ido AL N° 2.3j20• 
	

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, e ocortinc
i  

de celairldade pública no Municliclo de Carlbe, cri'et 

mento è 	
to 

AT1.2' - Este Decreto LegIslativo entra em vigor ns data de sue publicado. solte:dedão do Prefeito do MunIcfple, encaminhada Por ille Ai 

BAMIA, no uso de atribuldo prevIste no art. 41. XXII, de 

N° 2.181120. 

ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020: 
	

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E Fl 

CABINETE DA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

Deputado NELsON LEAL 	

1193/85 (Regimento interno), faço saber que o Plenário d 

Presidente 	

aprovou e eu promulgo o seguinte Decreta LefIlSietiVo: 

DECRETO LEGISLATIVO tl? 2079 DE 08 DE ABRIL 
DEal  82 

Reeonhece, 
pare os fins do disposto nos IncIsos I e ClO..art. 66 da 

Lei pornplernenter n. 4
.01 de 4 de maio de 2000, e ocorrêncle do 

estado de celemldede pública no Munlofplo de Uno, em atendimento 

ti 

sclidtey§o 
dc Prefeito do Município, encerenhada por melo do Oficio 

AL N° 2.176/20. 
O PRESIDENTE. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA i ao proviste no ed. 41, XXII, da Resoludo 

rtribu  Plenário da Assembleia 

9N1IA., no uso de ali:Route:10 previste no art. 41, XXII, de Rege:M-1413o n°. 1193186 (Regimento Interno), foca saber ata o incitado de ~sambleis Deputado NgLEDiu LEAL 

Att 	
- Fio! reconhealeo, Para 0150,1ins 604  d'idsPosti-0 2.52100

,dr. xt: P2P0 DECRETO LEGISLATIVO N.° 2080 DE 08 DE ABRIL DE 2020 
aprovou e eu prornuIgo o seguInte Decreto Legislativo: 

	ii 
	

PresIdente 

Eldri; ri dl:ai-4:111W) itd\Peisernaepriatadrirnd. a pit:biteraçáoe drneaste

o Decrete:L:5;1;311V°, Reconhece, para as 11115 do disposto nos Incisos, e 11 do aut. 65 do Lti 

a ncerItride do estado de c.elerilidade pública no MunIcipla de Cerr,Po Complementar n. 101, de 4 de meio de 2000, e ocorráncle do estat

.! 

ancernintsda por mela do Onde AL 
Farriasc, e . 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEG BAHIA, no uso de strIbuldo prevlste no art. 41, XXII, da Reso 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assem. 
aprovou e eu promulgo o segUInte Decreto Legislativo: 

J 

Art. 1° - Fica reconhedde, para Os tine do disposto nos Incisos I e 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2076 DE 0?, DE ABRIL DE 2020 
	

de 90 (noventa) dias a p 	
da publicação deste Decreto Le94 66 de Lei Complementar n. 101, de 4 de melo de 2000, ft pelo) 

Reconhece, pare os fine do dleposte nos Incisos I euI do art. 65 da Lele ocorrênde do estado de calamidade publicano WunIcIplo dEr 

C 	

t:it 

em stendIrnento A 
sollcItaçâo da Prefeita do Municiplo, enc • 

omplementar n. 101,
bll de 4 de Melo de 2000, a ccorrericAa do estaido 

por  melo do Oficio AL N° 2.180/
20. 

sdiettedo do Pratica° do Viuntef pio, enCentinhada por Melo do Oficio 
AL  Art. 2' - 

F.ste Decreto Legislativo entra 
de caVermidade puea no Muntelpla de Sentrthe, 

	
d 

em etendlmemo á 

N° 2.353120. 	

publicao. 

em vigor na data 

O PRF-SIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLAI' 
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MINUTA DE CONTRATO No )000d 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 Feliz 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 AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DAS AÇÕES DE COMBATE A PLORIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS COVID-
19 NO MUNICIPIO DE UNA, 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$ XXX)000CXXXXX (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. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Prefeitura Municipal de Una 
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3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+i)n  onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

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

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

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; 
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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. 

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°118/2020. 
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10.2. a lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente 
do corona vírus responsável pelo surto de 2019; 

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

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

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

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

10.7. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 

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

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

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 	 xxxxxx mocxxx xxxxxxx xxxxxx 
Prefeito 	 Fornecedor 

• 	Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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Processo: Dispensa de Licitação 0118/2020 - Processo Administrativo nQ 179/2020. 

Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de testes rápidos para serem utilizados 
como parte integrante das ações de combate a proliferação e identificação do vírus 
Covid-19 no Município de Una. 

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 AQUISIÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DE 
COMBATE A PROLIFERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 NO MUNICÍPIO 
DE UNA, tendo por finalidade mais rapidez na identificação, diagnóstico e cuidados do 
paciente que apresenta sintomas de contaminação da enfermidade, 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, ofício da Secretaria Municipal de Saúde requerendo a 
contratação com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos para efeito de 
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 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. 

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: 

E-1 
xxl - 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 
coronavírus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia viral 
no Estado da Bahia, tem-se que o Governo Federal instituiu por intermédio da Lei 
Federal n. 13979/2020 nova modalidade de dispensa de licitação, a saber, para 
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aquisições e serviços que se fizerem necessários ao enfrentamento do referido vírus, 
com cadeia pandêmica. 

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 4Q É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus de que trata esta Lei. 	[Redação dada jlejanedida 
Provisória n° 926. de 2020). 

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

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (intèrnet), contendo, no que couber, 
além das informações previstas no  3° 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 possível a contratação de fornecedora de 
bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com 
o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 
única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 	Unchildo 
pela Medida Provisória n° 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 13979/2020, 

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

Ademais, registre-se que consoante previsão no artigo 4—E, §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. 

§ 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 115 926. de 

2_02_Q) 

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 
Medjlia.2máskarÊ)_92(2,sielQU) 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(Incluído pela MedidaProvisória n2  926. de 2020) 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	LiDshasi 
pela Medida Provisória n2  926. de 2020) 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e 	(Incluído 
pela Medida Provisória n2  926. de 2020) 
VII - adequação orçamentária. 	fIncluído pela Medida Provisória 
n2  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 diante do fato de que cuida de política pública 
destinada 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, em especial esta 
municipalidade que também encontra-se em calamidade pública declarada pela 
Assembleia Legislativa da Bahia. 

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. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da dispensa 
e levando-se em consideração que a demanda abrange todo o pais. e. no caso  
concreto. cuida-se de mais uma contratação promovida pela Administração 
tendo como finalidade o mesmo objeto1 recomenda-se que o fiscal contratual 
acompanhe diligentemente o cumprimento da obrigação e. em especial1 que a 
Secretaria competente apresente. oportunamente. o balanço. do ponto de vista 
da eficácia e atendimento ao interesse público, se as características dos produtos 
ora adquiridos, segundo o seu padrão de qualidade técnica. teve êxito ou foi útil 
ao fim que se espera. a fim de obedecer ao princípio da eficiência e da 
racionalidade dos gastos na Administração Públicas  

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa MAIA PRODUTOS FARMACÊUTICA EIRELI, 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 



S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 09 de Setembro de 20 
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exigência de apresentação de prova de regu e ride de relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do apu do art. 79  da Constituição." 

Rano Assu ção Cair-alcante 
Procurador J ridico Municipal 

• 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 118/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação da MAIA PRODUTOR FARMACÊUTICOS 

EIRELI, CNPJ: 13.909.682/0001-00 na forma das condições estipuladas no 

Contrato e na Lei 8.666/93. 

Una (BA), 09 de SETEMBRO de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito Municipal 

o 

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

Tel. (73).3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 118/2020 

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 09/09/2020 

Una/BA, 09 de SETEMBRO de 2020. 

„ 

TIAGO BIRSVkINE 
Prefeito Municipal 

• 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça 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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