
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
*,‘ 	

Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 	 rüdati4 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 150/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 095/2020 

LICITANTE: SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 

OBJETO: CONFECÇÃO DE 01 (um) TOLDO PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 
COM COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS 
DOS TOLDOS EM LONA TFtANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS NAS 
BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19. 

PERÍODO: DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2020. 
REGIME LEGAL: LEI 8.666/93 

EDITAL: TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 095, DE 01 DE 
JULHO DE 2020. 

AUTUAÇÃO: Aos 01 dias do mês de JULHO de 2020, eu, Presidente da Comissão de 
Licitação autuei este Processo contendo um ofício da SEC. DE SAUDE, solicitando a 
CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS 
TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19, neste Município, e uma 
cópia do Decreto da Comissão de L ção. Eu R DRIGO TUYUTY LACERDA assino. 

ROD O TU 

 

sidente da Comissão 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Meneei Pereira de Almeida. 14- Cenho -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 

Secretaria da Saúde 
ESTADO DA SAmiA 

 

Oficio n° 121-B/20 SMS  Una(Ba), 01 de Julho de 2020. 

  

Ilmo. Sr. 
CAIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS 
Coordenador Licitações e Contratos 
Una-Ba , C00845 

Senhor Coordenador, 

Solicitamos, com base na lei federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
Internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019, especificamente 
o art. 4° e art 4°-E da referida lei, abertura de processo administrativo para contratação e 
empresa especializada na confecção de toldo 4,00x4,00 MT com cobertura em lona branca e 
fechamento das 03 laterais em lona translúcida para ser utilizado nas barreira sanitária de 
acesso ao município de Santa Luzia, como medida de intensificação das ações de 
enfrentamento do COVID-19, no município de Una-Ba, em face da exposição que segue: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n°14. Centro - CNPJ n°13672605/0001-70, Una — Bahia, CEP 45.690-000 
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Considerando Decreto Municipal n°507, de 23 de Junho de 2020; 	• n108116 

Considerando que o município de Una possui atualmente 212 monitorados, 917 casos 
descartados, 92 casos aguardando resultados e principalmente 33 casos confirmados de 
COVID-19; 

Considerando as barreiras sanitárias instaladas em pontos estratégicos do município, sendo em 
Colonia, Comandatuba e Distrito de Lençois visando controle de entrada de pessoas, compostas 
por equipes multiprofissionais, aplicando questionários para os viajantes, aferindo temperatura, 
distribuindo e material educativa, orientando quanto aos cuidados de higiene pessoal e 
realizando a desinfecção de veículos que adentram os limites do município; 

Considerando a necessidade de instalação de mais uma barreira sanitária para controle de 
acessos de veículos e pessoas, como medida de intensificação de ações de combate ao COVID-
19, dessa vez, na rodovia que dá acesso ao município de Santa Luzia, visto que foi identificado 
um grande fluxo de pessoas e veículos naquele acesso ao município; 

Assim, solicitamos a contratação direta com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de 
Fevereiro de 2020„ de empresa especializada na confecção de toldo 4,00x4,00 MT com 
cobertura em lona branca e fechamento das 03 laterais em lona translúcida para ser utilizado na 
barreiras sanitária de acesso ao município de Santa Luzia, como medida de intensificação das 
ações de enfrentamento do COVID-19, pelo valor Global de R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos 
Reais ), através da empresa FERNANDES E SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 35.921.290/0001-90. 

Atenciosamente, 

Ocwo 4 
EICIANE IRSCIORA 

Secretária de Saúde 	Fermo nalmagn) 
Coordenador Eitecoy, 

o tiSi2uld  
Decreto n 	__,,. 
SeCnekana 
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FERRARDES 
SALVADOR 
PROJETOS e EVENTOS 

ro0848 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Segue abaixo, conforme solicitado, a cotação de serviço: 

ITEM . 	 ESPECIFICAÇÕES 	 QUANTIDADE 	VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

Serviço de confecção e instalação de toldo 
4,00x4,00m com cobertura em lona 

1 
	

branca e fechamento das 3 laterais dos 	01 
	

R$ 	3.200,00 
	

R 	3.200,00 
toldos em lona translúcida. 

	

VALOR TOTAL FINAL (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) 
	

3.200,00 

FORMA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO: 

100% após entrega e execução do serviço. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (dez) dias. 

Ilhéus-BA, 29 de Junho de 2020. 

CNN: 35.921.290/0001-90 

ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS 

ENGENHEIRO CIVIL 1 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRA 

CREAMA NP 61741 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

FERRARDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA, CNPJ: 35.921.29010001-90 
RUA DOM MANOEL PAIVA, N°190, SALA 101, TERESOPOIJS, CEP. 46.652404 — ILHÉUS/BA 

Tel: (73) 9.9852-0814 — E-mail: fsoroietoseeventosAgmailcom  

cO? 

FERRARDES & SALVADOR P ETOS E EVENTOS.;10 \\ cor  t  

1-CMI‘MIll•MO Oe 0141-VMLLTJI% nnjatl Lia e cvtr loa Lima. unira: .31ei.”:ci."1.•SUllilltri -913 



PAULO PUBLICIDADE E MARKETING LT04.008'19 
CNPJ; 12.057.033/0001-57 
Rua: Praça Virgílio Darnásio n" 140 2' 	Cidade Iplati - Estado - Ba 

IPALML-C) Bairro: centro 	 CEP: 45570-000 
PUBLICIDADE 	Tele- (73) 99953-6395zap 

Tele. (73) 98134-6182 
e-mail:paulomidia350@gmail.com  

Prefeitura Municipal de Una 
. _ 	. 	 . 

Comissão Permanente de Licitação 

A empresa PAULO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, de CNPJ: 12.057.033/0001-57. 
por meio do quadro abaixo, indica a cotação solicitada para o serviço descrito. 

Cotação 
Quantidade Descrição Valor Unitdrio Valor Total 

I 

Instalação e serviço de confecção de 
toldo 4,00x4,00m com cobertura em 
lona branca com fechamento das 3 

laterais com lona transhicida. R$ 4.200.00 R$ 4. 200.00 

Valor total final igual a R$ 4.200,00 (quatro trIll e duzentos reais 

Ipiati-B 01 de Julho de 2020. 

PAULO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 
CNPJ: 12.057.03310001-57 

PAULO CESAR DOS SANTOS 
RG: 4869238-78. SSP-BA 

CPF: 376.447.772-53 

12.057.033/0001-57-1  
PAULO RIU:IDADE E 1/4.0171NG 
P. Vúzilio Datis, 140-C. alar 2 

Coar* - CEP 45.570-000 
L. 	MAI) • &I 	.1 



„ 00850 

N-a 
SECRETARIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
MUNICIPAL DE GOV. ADM. E 

DIVISÃO DE COMPRAS 

COTAÇÃO N°4412020 	
...._ 

PLANEJAMENTO 

_ 

zehir -.list 
. 	. 	-.:-.....- 

SETOR REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LOTE I 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 UND 1 

. 	'CONFECÇÃO DE 01 TOLDOS 
PERSONALIZADOS 4,00 X 4,00M COM 

COBERTURA EM LONA BRANCA E 
FECHAMENTO DAS 03 LATERAIS DOS 

TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA. 

7 	-1 e_ do  

). -0 v, 4t. il UP, 932 

REFERENTE: REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

4. ciSlIPOPQ(' o? 
CARIMBO CNPJ 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 
NOME FANTASIA: 
NOME DO CONTATO: 
N° TELEFONE: 
N° FAX: 
PI' CELULAR: 

ASSINATURA: 	/7 
Pir 

z
itift  

DATA: 	O/ 1 ti-7 	1 	pi O 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 

CONTRATO No 164/2020 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE UNA e a empresa FERNANDES & 
SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA, para 
os fins que especifica. 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, com base na Lei Federal no 
8.666/93, digitado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para juntas produzirem um só efeito 
de direito, resultante da licitação em forma de PROCESSO DE DISPENSA no 056/2020, o 

MUNICÍPIO DE UNA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no 
CNPJ no 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, no 14, Centro, 
nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Saúde Sra. GLEICIANE BIRSCHNER HORA, maior, portadora do RG n° 
0639932797 SSP/BA, e CPF n° 751.264.515-53, residente e domiciliada neste Município, na Rua 
Félix Caldas, no 215, Centro e, do outro lado, a Empresa FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E 

EVENTOS LTDA, CONTRATADA, estabelecida na Rua DOM MANOEL DE PAIVA, no 190, TERESOPOL1S, 
CEP 45.652-304, ILHEUS/Bahia, inscrita no CNPJ no 35.921.290/0001-90, representada neste ato por 

ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS, portador do RG no 1171602960 SSP/BA, CPF no 014.421.445-80, 
residente e domiciliado na RUA MATO GROSSO, no 84, APT 303, JARDIM VITORIA, CEP 45.605-520, 
Itabuna/Bahia, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no PROCESSO DE 
DISPENSA no 056/2020, com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 
1.1. constitui o objeto do presente Contrato PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDO 4,00 X 4,00M 
COM COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO DAS 03 LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA 
TRANSLUCIDA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO 
AO COVID-19. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à CONTRATADA a 
importância Total de R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), conforme planilha abaixo: 

c () 
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 

: 

Is rADo DA BAHIA 

LOTEI 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 	 VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOLDOS 
PERSONALIZADOS 4,00 X 4,00 COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA E 

FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS 
TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA 

SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO 

CONVID-19 

       

       

       

 

R$ 3.200,00 

   

   

R$ 9.600,00 

   

L
ITEM UND  1- 0TO  

1 i  UND I  3 

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, 
imostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e 
quaisquer outras despesas necessárias à total realização dos serviços; 
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CL ÁUSULA TERCEIRA — DO CRÉDITO DAS DESPESAS: 

.. as despesas correrão por conta do Orçamento de 2020: 

CWGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — 
PF OJETOIATIVIDADE: 1011.10305152.040 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA — 
El. EMENTO DE DESPESA: 33905200000 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE 
RE CURSO: 14 

CL .4USULA QUARTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.: os paaamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta corrente, no 
pn zo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 
atc stada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada; 
4.: t. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da 
fat ira aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da Contratada; 
4.:E. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições 
porventura apresentados após a liberação; 
4.4, 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-On onde: VFC = Valor da Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-
IBGE do mês anterior/100; n = número de dias de atraso/30; 
4.5. nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazos de entrega em até quinze 
dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a atualização financeira corresponde ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não 
superior a quinze dias; 
4.6. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste Contrato, de 
acordo com o disposto no Decreto Estadual no 9.265/2004. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça D/ Manoel Pereira de Almeida 14- Cenye - CNPj 13 672605/0001-70 Una - Bahia CEP 4.690.O00 

Tel (73)-3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 
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ESTADO DA BAHIA 	 (110853 

5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, salvo 
se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subseqüente, 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, previdendários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimptênda 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 exduindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. a 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 vidos, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente CONTRATO 
que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, porventura venha a 
sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente 
CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e as demais previstas em 
Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acrésdmos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciai atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal no 
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 vala 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 ãté o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser ieytstrados por simples apostila dispensando a 
celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO 082E70 

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

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Arneida. 14- Centro - C NPJ 13 672 605/0001-70. Una Bahia CEP 45.690-000 

Tel. (73)-323E-2021 - Fax (73) 3236-2186 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	à 1'0854 

ESTADO DA BAI-ILA 

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; 
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 desc-umprimento 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 dédmos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

	

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

"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 eventualeente devidos peia 
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 no 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na 
Lei n°  8.666/93; 

rck-- 
Prefeitura Municipal de Una 

Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14 - Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Berna CEP 45.690-000. 
Tel. (7» 3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 
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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 dà Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao PROCESSO DE 
DISPENSA n° 058/2020, em conformidade com 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 república, decreto 

estadual no 19.549 de 18 de março de 2020 e decreto municipal no 483 de 23 de março de 2020. 
10.2. Aplica se ao presente contrato art. 40, ART. 40-E, parágrafo 20, da Lei n° 13.979, de 05 de 

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

saúde publica de imponência internacional decorrente do corona vinis responsável pelo 

surto de 2019. 

10.3. 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; 

10.4. 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), 04 de MAIO de 2020. 

GLEIClANE BIRSCHN HOFtA 
Secretária de Saúde 

FERNANDES & SALVADOR OJETOS E EVENTOS LTDA 
Contratada 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida. 14 Centro - CNP.113.672.505/0001-70, Una - Bahie CEP 45.690-000. 
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UNA - BANIA, 03 DE JULHO DE 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 

i00858 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que o empresa FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS 
LTDA, CNP!: 35.921.290/0001-90. situada na ua DOM MANOEL DE PAIVA, no 190, TERESOPOLIS, CEP 45.652-
304, ILHEUS/Bahia, prestou os serviços conforme descrição abaixo a Prefeitura Municipal de Una 
cumprindo os requisitos técnicos e de Prdzo;não havendo, até o presente momento, nenhum fato que 
desabone o sua conduta ou qualidade dos mesmos. 

CONTRATO N°: 164/2020 
-' Cr) , 
- 	 . 

CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOLDOS PERSONALIZADOS 4,00X 4,00 COM COBERTURA EM LONA BRANCA E 

FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS NAS 

BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19. , 

CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOLDOS PERSONALIZADOS conforme tabela a seguir: 

LOTE I 

ITEM UND QTD DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 UND 3 

CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOLDOS 
PERSONALIZADOS 4,00 X 4,00 COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA E 

FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS 
TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA 

SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO 

CONVID-19 

R$ 3.200,00 R$ 9.600,00 

BRIC RUSCIOLELLI DA SILVA 
FISCAL DE CONTRATOS 

PORTARIA N°34 DE 02 DE MARÇO DE 2017 

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

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



Atenciosamente, 

e 
•••• 

TIAGO BIRSC 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 
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Una (BA), 01 de JULHO de 2020 

C.I. 178/2020 — 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 CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS 
TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19, solicito informações deste 
Setor quanto a existência de dotação orçamentária considerando o corrente 
exercício para a realização referida despesa. 

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

Tel. (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 
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Ci)0858 
C. I. 180/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 

Una/BA, 01 de JULHO de 2020. 

À 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
Sr. Fábio Chagas de Almeida 

• 
Prezado Senhor, 

Conforme requisição de solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 

CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS 
TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19 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 13.672605/0001-70, Una. Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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C. I. 083/2020 — DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Una/BA, 01 de JULHO de 2020. 

Prezado Senhor, 

Em atenção a Comunicação interna Encaminhada para V.S.° visando atender pedido 
para a CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM 
COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS 
TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS 
SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19, segue informação deste 
setor quanto à existência de dotação orçamentária para exercício de 2020, no intuito de 
empenho da referida despesa, Considerando as dotações abaixo: 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE — UNIDADE: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE — PROJETO/ATIVIDADE: 1011.10305152.252 — AÇÕES DE COMBATE AO 
COVID-19 — ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. FONTE DE RECURSO: 14 

Sem mais para o momento, 

a 
Diretor da divisão e contabilidade 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una- Bahia. CEP 45.690-000. 
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C. I. 181/2020 — SEC. MUN. DA FAZENDA 
	 i.:Ü08BQ 

Una/BA, 01 de JULHO de 2020. 

AO 
GABINETE DO PREFEITO 
EXMo. SR. TIAGO BIRSCHNER . 

Senhor Prefeito, 

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

Atenciosamente, 

ZI )j-• ZULMIR C PATO 
Secr o Municipal da Fazenda 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 46690-000. 
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Una/BA, 01 de JULHO de 2020 

C. I. 179/2020 — GABINETE 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

n  
Senhor Presidente, 

Tendo em vista a necessidade CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO 
PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM COBERTURA EM LONA BRANCA E 
FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA 
PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO 
ENFRENTAMENTO AO CONVID-19, solicitado pela Secretaria Municipal de 
SAUDE, e conforme disponibilidade de dotação orçamentária da Divisão de 
Contabilidade AUTORIZO abertura do Processo de Dispensa de Licitação. Após, à 
Procuradoria para Parecer. 

Atenciosamente, 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito Municipal 

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

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



Decretos 

MUNICiP10 DE UNA 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

"uRs2 

DECRETO W 457, de 02 de Janeiro de 2020. 

"Dispõe sobre nomeação do 
Comissão Permanente de Licitação". 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia. no uso de suas 
atribuições legais conferidas. in casu, pelo inciso VI. do Artigo 77 da Lei Orgánica do 
:Município de Uno, 

DECRETA: 

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

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

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

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

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Una 
aça Dr. Manuel Pe-ara ae Almeida. 14- Conyn - CN0.113.672.6.35/0001-70 Una - Bania CEP 45 690-000. 

E4614,1  139144a8Dire8.9a advib' Tel (73) 323V-23111202212023 Faz. (73)3236-2185 

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

Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CMMOUDUAES3SHPHZDE5DVG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 095/2020 

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Aos 01 dia do mês de JULHO do ano 2020 (dois mil e VINTE), a Comissão de Licitação, 
reuniu-se na sede da Prefeitura Municipal de Una, nesta Cidade, para avaliar e decidir 
sobre a solicitação do Prefeito Municipal, para contratação de FERNANDES & 
SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA, CNPJ: 35.921.290/0001-90 e 
considerando a imprescindibilidade de CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO 
PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM COBERTURA EM LONA BRANCA E 
FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA 
PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO 
ENFRENTAMENTO AO CONVID-19 para atender as necessidades da Administração 
Municipal, contendo todos os requisitos indispensáveis ao atendimento das utilidades, 
resolve a Comissão com fundamento no 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 qu 	sse encerrada a presente Ata para os devidos fins 
de direito. 

NAND SAO1 /41%Iii-EVA 
Membro da Comissão 

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

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3235-2186 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 

Pelo presente Instrumentu Particular dc Contrato Social 

ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 
20/11/1984, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF 	014.421445-80. CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n" 1171602960, órgão expedidor SSP-BA - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) RIJA MATO GROSSO, 84, APT 303, JARDIM VITORIA, ITABUNA, BA, CEP 
45605520, BRASIL. 

PABLO FERNANDES COSTA DE MARINHO nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 
25/04/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF n° 033.324.425-70, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1368794700, órgão expedidor SSP-BA - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) AVENIDA WALMIR CHAGAS GOES, 1856, SAO FRANCISCO. ILHEUS, BA, CEP 
45655138, BRASIL. 

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas. 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial FERNANDES & 
SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA e nome fantasia FS PROJETOS E 
EVENTOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA DOM MANOEL DE PAIVA, 190, 
ANDAR 1 SALA 101, TERESOPOLIS, ILHEUS, BA, CEP 45.652-304. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 
1.076 da Lei n° 10.406/2002. 

1)0 OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA, SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À 
SEGURANÇA DO TRABALHO, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À 
ENGENHARIA E ARQUITETURA, AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA 
PUBLICIDADE EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO DE 
ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, MARKETING DIRETO, ATIVIDADES DE 
PUBLICIDADE, DESIGN DE INTERIORES, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE 

\csk'ç 
Reg R1900001394087 	 Pagina I 

Certifico o Registro sob o n -  29204696%2 em 07/01/2020 
Protocolo 195141300 de 16/12/2019 

<1° 	 Nome da empresa FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA NIRE 29204696962 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http //regin.juceb.ba  gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO  aspx 
Chancela 303645496155221 
Esta copia foi autenticada dig.talmerte e assinada em 07/01/2020 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LIDA 	friORÍ;7 

FOTOGRAFIAS EXCETO AÉREA E SUBMARINA, FILMAGEM DE FESTAS E 
EVENTOS, AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES 
ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSÍLIOS E 
APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO 
EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS 
E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO 
EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS , 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE 
ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , MANUTENÇÃO 
DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 
PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM , INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE 
GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES DE 
SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
PUBLICITÁRIOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 
ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS 
PÚBLICAS. PORTOS E AEROPORTOS, TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS E 
DE VIBRAÇÃO, OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES, 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE 
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFÍCIOS, 
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E 
EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE 
FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE 
CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE 
ÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, ATIVIDADES DE 
PRODUÇÃO CLNEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICO, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E 
APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES tf SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 

DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PRODUÇÃO MUSICAL, 
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ARTES CÊNICAS, 
ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO 
DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, REPARAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

7112-0100- serviços de engenharia. 
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. 
7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina. 
7410-2/02 - design de interiores. 
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente. 
7319-0/03 - marketing direto. 
7319-0/01 - criação de estandes para feiras e exposições. 
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação. 
7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente. 
7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. 
71)1-1/00 - serviços de arquitetura. 
7020-4/00 - atividades de consultoria cm gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica. 
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 
5911-1/99 - atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão 
não especificadas anteriormente. 
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água. 
7429-0/04 - filmagem de festas e eventos. 
7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas. 
9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. 
9319-1/01 - produção c promoção de eventos esportivos. 
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados 
anteriormente. 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação. 
9001-9/02 - produção musical. 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente. 
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 
8130-3/00 - atividades paisaaisticas. 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios. 
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES &e SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador. 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas c outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes. 
7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 
instrumentos musicais. 
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação 
dc cargas e pessoas para uso em obras. 
4399-1/03 - obras de alvenaria. 
4312-6/00 7 perfurações e.sondagens. 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno. 
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas. 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas c recreativas. 
4292-8/02 - obras de montagem industrial. 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas. 
4222-7/02 - obras de irrigação. 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação. 
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações. 
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias. 
4:20-4/00 - construção de edifícios. 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos. 
3702-9/00 - atividades relacionadas a eseoto, exceto a gestão de redes. 
4313-4/00 - obras de terrapienagem. 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica. 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes c outras estruturas temporárias. 
4391-6/00 - obras de fundações. 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção. 
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. 
4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral. 
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque. 
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil. 
4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente. 
4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração. 
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização 
em vias públicas, portos e aeroportos. 
4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. 
4329-1/01 - instalação de painéis publicitários. 
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio. 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração. 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 

3321-0;00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais. 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento 
e seu prazo de duração é indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil 
Reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (Um Real) cada 
unia, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país. 

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: 

ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um 
total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado; 
PA31.0 FERNANDES COSTA DE MARINHO, com 100.000 (cem mil) quotas. perfazendo 
um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado; 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade 
de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA ADMTNISTRAÇÁO E DO PRO LABORE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) 
Sócio(a) ADRIANO SALVADOR DOS SANTOS , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) 
PABLO FERNANDES COSTA DE MARINHO com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial c extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos eotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a urna retirada 
mensal a titulo de pro :abore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 

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

§ 1° Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do 
ano a partir de resultado do período apurado. 

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios cotistas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o 
caso. 

DO FALECIMENTO DE SOCO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 cm 
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 propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos 
pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n° 10.406/2002. 

FORO 
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CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA: 
FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA - "9 72 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de ILHÉUS-BA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

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

ILHÉUS-BA, 2 de janeiro de 2020. 

PABLO FERNANDES COSTA DE MARINHO 
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17/02/2020 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 
CNPJ: 35.921.290/0001-90 

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

Esta certidão 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 12.27:00 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/07/2020. 
Código de controle da certidão: AA4F.EB5D.E2D2.DB1E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



21/07/2020 

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

ous 7 5 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome: FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 
CNPJ: 35.921.290/0001-90 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 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 11:15:21 do dia 21/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/01/2021. 
Código de controle da certidão: EF44.FF73.2F23.89CB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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21/04/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 35.921290/0001-90 

Razão SOCiaWERNANDES E SALVADOR PROJETOS E EVENTOS 

Endereço: 	RUA DOM MANUEL DE PAIVA / TERESOPOLIS / ILHEUS / BA / 45652-304 

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

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

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020 

Certificação Número: 2020030804384799400643 

Informação obtida em 21/04/2020 21:23:26 

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

nttps://consUta-crf.caixa gov.br/consultacrf/pages/DonsultaEmpregadoe.jsf 	 1/1 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 29/06/2020 12:58 

SECRETARIA DA FAZENDA 
tit . 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
	11 ti R 77 

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

Certidão N° 20201818445 

RAZÃO SOCIAL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

INSCRV‘C ESTADUAL CNPJ 

35.921.290/0001-90 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 29/06/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

\falda com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 

Página 1 de 1 	 RelCcrtidaoNcgativa rpt 



et9, PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS 
- 	SECRETARIA DA FAZENDA 

itiP78 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS 

N° 	04066 	 PROCESSO N°: 	 ANO: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 

CNPJ/CPF: 
35.921.290/0001-90 

ENDEREÇO (LOGRADOURO) 
RUA DOM MANOEL DE PAIVA, N° 190, TERESÓPOLIS - ILHÉUS-BA, CEP: 45652-304 

INSCRIÇÃO CADASTRAL 
0907121/7 

OBSERVAÇÕES: 
EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERISTICAS ACIMA, E 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A 
QUALQUER TEMPO, AS DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE 
DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR 
DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO. 

A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA Á VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA 
INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S): http://ilheus.metropolisweb.com.br:83/metropolisWEB/  

EMITIDA ÀS 12:56:12 DO DIA 29/06/2020 HORA E DATA DE BRASILIA. 
VÁLIDA ATÉ 29/07/2020 
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO-  319444A3 
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, 29 Junho 2020 
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jUST.IçA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ;_:ERANDES 5 SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 35.921.290/0001-90 

Certidão. nu:  615683642020 -.- 
Expedição: 09/03/2020, às 23:02:18 
Validade: 04/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert ifica-se que FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 

35.921.290/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Tratalhstas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de juiho de 2011, e 
na Resoiução Administrativa n' 1470/20ll do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constanes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A acetação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autentcdade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naconal de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à dentificação das pessoas naturais e jurídicas 
tnadhr.plentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos jud -.cias trabalhistas, inc:usive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emoiumentos ou a recohimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Minstério Público do 
Trabalho ou Comlssão de Conciliação Prévia. 

1 	e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 
IJORSO 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 095/2020 

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

CONSIDERANDO a solicitação de CONFECÇÃO DE 01 (UM) TOLDO 

PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM COBERTURA EM LONA BRANCA E 

FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA 

PARA SEREM UILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO 

ENFRENTAMENTO AO CONVID-19; 

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

CONSIDERANDO, o art. 4° lei federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que torna 
dispensável a licitação para aquisição de bens serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus de que trata esta lei. 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO, finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para 
atender a necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser 
viabilizada pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável o Processo Licitatório, com 
fundamento no art. 40, art. 40-E, da LEI federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para 
recomendar a contratação FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA, 

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 



ia, 01 de JULHO-de 2020. Una 

Preside e 
UTY I.AÇRDA 

da Comissão 

ERNANDA SANTOS DA SILVA 
Membro da Comissão 

ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 35.921.290/0001-90, cujo Contrato deverá ser celebrado com observância 
das regras subsidiarias previstas no art. 55 e demais disposições da Lei no 8.666/93. 

Publique-se e Registre-se. 

CAIO CÉZA 	E SANTOS 
Membro da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

• r"Asi 

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 



"Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado" 

Categoria: Decretos Numerados 
NúttICTO do Ato: 19549 	

g 32 

Data do Ato: quarta-feira, 18 de ivlarço de 2020 
Data de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020 

Ementa: Declara SitU2ÇãO 
de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença 

Infecciosa Virai COBRADE 1,5.1.1.0, conforme a Instruçâo Normativa do Ministério da 
Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfren 

DECRET9 N°
19.549 DE 1.8 DE MARÇO DE 

Declara Situação de Emergência em todo o 
território baiano, afetado por Doença Infecciosa 
Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução 
Normativa do Ministério da Integração Nacional no 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de 
prevenção e enfrentamento à C0'V1D49, e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO 
ESTADO DA BA111A, no uso da 

atribuição que lhe 
conferem os incisos V e XII do 

art. 105 da Constituição 

Estadual, o inciso VII 
do art. 7° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 

2012, 

e com fundaMento 
no inciso II do § 1° do art. 60 da Lei Federal n° 8.080, de 19 

de 

setembro de 1990, 

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

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às açôes e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 

Constituição Federal; 
considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, 

no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

considerando que a situação demanda o 
emprego urgente de 

medidas de prevenção, 
controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação da doença, 

DECRETA 

Art. 1" - -Fica declarada 
Situação de Emergência em todo o 

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

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

prevenção e enfrentarnento à C0VID-19. 

Art. 2" - 
Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos 

estaduais, no 'âmbito das 
suas competências, para envidar esforços no intuito de 

apoiar 
as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. 



MI. 3° - Para fins do art. 1° deste Decrcto, no ambito do Poder 

Executivo Estadual, considera'"-se serviços públicos essenciais as atividades 

relacionadas a segurança pública; saúde, proteção e defesa civil, fiscalização 
fleti 233  

arrecadação. 

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

o disposto no art. 7° do Decreto n° 19.529, de 16 de março de 2020. 

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

da 

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

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

I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e 

privado,. _rodoviárioe hidroviário, nas 
modalidades regular, fretamento, 

complementar, alterna" tiVo -e de- 	'Mtittlóípiarde Salvador, - Feira de- 

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

Itaparica; 

11 - de ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia. 

§ 1° - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e 

hidroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores
,  

residentes nas 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. 
§ 2° - Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela 

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

Comunicações da Bahia AGE,
'RBA ou pelos Municípios. 

Art. 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 Filho. 
Art. 7° - A Polícia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA 

realizarão a fiscalização 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 prejuízo 
do ajuizamento de ações penais e cíveis, bem 

como da aplicação de sanções administrativas. 

Art. 8° - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê 

Estadual de Emergência em Saúde Pública - COES Ba. 

Art. 9° - A AGERBA editará normas complementares ao 

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

suas competências. 

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 

pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

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



RUI COSTA 

P84ii (13  Governador 

Bruno Dauster 
Secrtário da Casa Civil 

Edeivino da Silva Góes Filho 
Secretario da Administração 

Walter de Freitas Pinheiro 
Secretário do Planejamento 

Manoel Vitória da Silva Filho 
Secretário da Fazenda 

Mauricio Teles Barbosa 
Secretário da Segurança Pública 

Serônirao Rodrigues Souza 
Secretário da Educação 
Fábio 'Vilas-Boas Pinto 

Secretário da Saúde 
João Leão 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 
Carlos Martins Marques de Santana 

Secretário de Justiça, Direitos HUITIallos e Desenvolvimento Social 
Arany Santana Neves Santos 

Secretária de Cultura 
João Carlos Oliveira da Silva 
Secretário do Meio Ambiente 

Lucas Teixeira Costa 
Secretário da A.gricultura, Pecuária, Irrigação, 

Pesca e Aquicultura 
Leonardo Góes Silva 

Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
Davidson de Magalhães Santos 

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e EM:MU 
Nelson Vicente Portela Pellegrino 

Secretário de Desenvolvimento Urbano 
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Marcus Benício Foltz Cavalcanti 

Secretário de Infraestrutura 
luneta Maria Cardoso Palmeira 

Secretaria de Políticas para as Mulheres 
Fabya dos Reis Santos 

Secretária de Promoção da Igualdade Racial 
Cibele Oliveira de Carvalho 

Secretária de RelaÇÕeS Institucionais 

Josias Gomes da Silva 
Secretário de Desenvolvimento Rural 

André Nascimento Curvello 
Secretário de Comunicação Social 

Fausto de AbreuFranco 
Secretário de Turismo 

Nestor Duarte Guimarães Neto 
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 	íiJSi R85 
Publicado em: 20/03/2020 i Edição: 55 O Seção 1- Extra 1Página:1 

&cão: Atos do Congresso Nacional 
Faço saber que o Congresso Nacc.)rat aprovou. e eu, Antonio Anastasia, Primeiro Vice-

Presidente do Senado Federai, no exercçclo da Presidência, nos termos do parágrafo único do art 52 do 
Regimento COMUM e do inciso XXVIII do art. 48 do Realmente Interno do Senado Federal, promulgo o 

seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nas. DE 2020 - - - 	- - 	- - 
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
publica, nos termos da solicitação do Presidente da República 
encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 

2020. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ari. t° Fica reconhecida exclusivamente para os fins do art 65 da Lei Complementar no 101, de 

4 de maio de 2000. notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 
2° da Lei n° 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9° da Lel 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos 
até 31 de dezembro de 2920, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por 

meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020. 
Art, 2° Fica constituída Comissão Mista r.o âmbito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) 

deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação 
fiscal e a ex.:,-cução orçamentária e firancelra das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de 

importância nternacional relacionada ao coronavírus (Covid-19). 

g I. 
Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por melo virtual, nos termos definidos pela 

Presidência da Comissão. 
2° A Comissão realizara. mensalmente, reunião com o Ministério da Economia, para avaliar a 

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

pública de importáncia internacional relacionaria ao coronavirus (Covid-19). 
3 Bimestralmente. a Co'-iissão realizará audiência pública com a presença do Ministro da 

Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução 
orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância 
internacional relacionada ao cororavirus (Covid-19), que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes 

da referida audiência. 

Ari, 30 
 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. om  20 de marco de 2020. 

SENADOR ANTONIO ANASTASIA 
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal. 

no exercido da Presidência 

Ef.t• contredo não substitui o pubftado na versá:. cellikacia. 

vátáin.peilierabdr.tbildecreic4cgidniva-2403503132  

2::12/202C 
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Texto compjja_L:el 

fle g y; 

Presidétraca da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 1108G 

waam 
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
e
mergência de saúde pública de Importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
RegulaS 

Lei: 
Art. 1' Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento de emergénda de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

§ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei obletivam a proteção da coletividade. 

§ 2° Ato dc Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública 

Pele Organização Mundial 

de Saúde. 

e que trata esta Lei. 
§ 3' O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado 

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera
-se 

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte

,  

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

oronavirus e 
I! - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que 

c ;  

não estalam doentes ou de bagagens, contélneres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronevfrus. 

Parágrafo único. As definiçi5es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante 

doânp.xas_n_e_nrsliart112:12,stejasj n

a__n_dg-2-Q2-1 aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. 

:•., ‘: 	-.:: - : - :: 	-'-“.7.-: 	
:::: - ":" 

~e

Art. 3° Para enfrentamento 	e
mergência de saúde pública de importância Internacional decorrente d eerea  

coronavirus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de sues competências, dentre outras, as seguinte 

medidas: 	
estepe a Medida Provisória r_____tne,a0) 

I - isolamento; 

II - quarentena: 

- determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

h) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

wenk:.pianaitegov.briccM1_03/_ato2019-202212n2Otei:utásig.htr; 
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e) tratamentos médioas específicos; 

IV - estudo ou Investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e maneio de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: 

	aulançAi _ 

de 2020) 

a) entrade e saída do País; e 
 

psia_M,S12-22-,a) 
 

b) locomoção interestadual e Intermunic 	
fiaçiu ldoipal: 

VII j-rerjúlsiçãO-Ete bens 	
serviços de pessoas naturais e jurídicas. :hipótese-em que. será . garantido o 

pagamento posterior de indenização Justa; e 
VIII - autorização excepcionel e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem 

registro na Anvise, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 
§ 1° As medidas previstas reste artigo somente poderão ser deterrninadas com base em evidências cientificas 

e em análises sobre as Informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 

indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

§ 2° Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

1 - o direito de serem ir-ri:armadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família 

conformo regulamento; 

II - c direito de receberam tratamento gratuito; 
s fundamen 	

das pessoas, conformt 

o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdade 
tais  

preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do 
 

020.  
§ ac: Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laborai privada o período de ausêno

.  ja 

decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4 As 
pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprime

r  

delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

I - Ctisporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do caput de 

artigo; e 
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo. 

— 
arevista-ee-inetee-sii-ae-eeput-~e-e~  

§ 6° Ato conjunto dos Ministros oe Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestlt 

disporá sobre a medida prevista no Inciso VI do caput. 	
(Redado....d.aatja_Me 

www.planaito.gov.br/ccivil_03/_sto2019-2322120201.sEL13972.htm  
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§ 6°-A o ato conjunto a que se 

refere o ç S° podará estabelecer delegação de competência para a resolusma
,  

dos casos nele omissos. 	oncluído  pelauSje.dlaatovisoria n° 927,  de 2020) 
, 1,-Út.) 288 

§ 70 As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - peio Ministério da Saúde; 
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos Incisos 

I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

III - pelos gestores locais de saúde, nas hIpótese.s dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo. 

§ 8° M medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionament
o  

de serviços públicos e atividades essenciais. 	fincleige_p 1 	e..: 	s• • , o  

§ 92 
 O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades ~andais 

a que se referem io§----~o_tS_-_Proáki
•ciria_ol?._.$2._.:6,.de 2020) 

- - • 	• - 	- 	- 	..
. 

§ 10. 
As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de serviços 

públicos e atividades essenciais, Inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas 
em ato especifico e desde que em articulação prévia com o Órgão regulador ou o Poder concedente ou 

autorizador. .(l_neluSte..pSISje...0t92.Qa). 

§ 11. 
É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços paSSOM 

acarre.tar desabastecimento de gêneros necessários à população. 
	.0.0.G1919-9-.9.919 	P - túblicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que 

_. Ar4-4a-a-_ 	43--deseesede--e-44e4e 

te-6e6 

Art. 40 	
dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e Insumoz ea  

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do c,oroneviru

t  

de que trata esta Lei. 	jaedição_dal ps.1a2Letta, jallgálltLi--lanaLte_212M 

importância internacional decorrente do coronavirus. 

plica-se apenas enquant 

perdurar a emergência de saúde pública de 
§ 1° 

 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e a 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão Imediatamente disponiback 
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (Internet), contendo, no que couber, além d: 
informações previstas no §3° do ari. ° daje' r° 12 7, d 

	
nome do contratado,  

numero cie sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo 

contratação ou aquisição. 
§ 3° Excepcionalmente, será possivei a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empre: 

que estejam com inidoneldade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Públ 
suspenso, quando se tratar, comprovadarnente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

OnicapSe..Vieária n°  
§ 4° Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação 

mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o b_c_b_g_r9-9-9~,ffillti-a-LS 

3_5_6_9,,_de_l j;l_g_juritto c_a_19.2.2, poderá ser utilizado. 	(l_gni,u1sIDAtlitd catee--5-.-
1,_&2122.0. 

§ 5° Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulam 

federal sobre registro de preços. 	(Inolkuido_olalledld_a_lareVieán---5--;a  n° 9 1,a),  

§ e° O órgão ou entidade gerenciador de compra estabelecerá prazo, contado da data de dIvulgaçã 
Intenção de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem Intel 

	

a S 	

(inSia- 
em participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no § 40 e no § 5°. 

Provistn° 5..1a)   

Ai. 40
-A A aquisição de bens e e contrafação de serviços a que se refere o caput do art. 40 não se restri 

equipamentos novos, desde que c forneceocr se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamet 

	

bem adquirido. 	(a_l_e_led geje__  Medida  PI2515á-l-L02--121 cS.;2QW.). 

v.ww.planaitc.gov.briccivil_03Lato201S-202212020/letiL:39.79.htm 



Art. 4°-B Nas dispensas de [(citação decorreM 	disposto dc  sposto nesta Lei, presumem-se atendidas as Utii tur.- 2310412020 

de: 	Qtaçluk_lo peleggaften~  n°  926  , d e 2j26) 

I - ocorrência de situação de emergêncla: 1.i,...Sn cli?-12.n.  ‘j5e.-0--4P---aeL-22-5-, c_ jeta_022) 1 li ii Ra s 

ii _ necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
	.S.IfilFaSediga-P-M-Viridgialf 

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, 9_a_de2_02Q) 

públicos ou particulares; e 	(Indeidap_seg_IVIedid a PI____-_-AYÀL.1-@n-5.,  de 202Q) 

pS221_2:_wisoije.L°22,  fi,  
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

de 2020) 	

deOlUide  

Art. 4°
-C Para as contratações de bens, serviçoS e insurnos necessários ao enfrentamento da emergência de 

que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços 

comuns. 	( cluld 	- • • - - I! i o . ne  

Art. 4°-et -0.Gerenclamento_de Riscos de contratação somente será exigível durante a gestão da çontrato. - - 

Art. 4°-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 

simp141cled0. 	ene Stelo_peleSS_Sria r_teat_d_e_202e) 

§ 1° O termo de referência simplificado ou c projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá: 

• ancLu_k_lqadideS92,La_Q) 

I - declaração do objeto; 	
(ItidefLap_ele j\j_cfcIPI L92.63i1e192.4) 

il - fundamentação simplificada da contrafação; 	
(IS.,-- - i  t• : 	R ' • a • • . • ...d.0-2022)- 

1 i i - 
descrição resumida da solução apresentada; 	

nnSe.IJã._M_e.didlâ-.P--rn-V-i-tdlü-a-n'Laa6_,..de-aaM 

hi - requisitos da contrafação; 	
eiNládo_ela_liec.Sd-E1~12-12-92,s1g2D2,4) 

V - critérios de medição e pagamento; 	
íjeckii

sle_2.42Q). 
(IngleK:9-1 p_e 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 

~ia Prov sora,a)  

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	
anelilide-pe 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	an_ellák10-P 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; 

d) edrtratações similares de outros entes públicos; ou 	
(Ssiaidedide-e-C-9)-65--Ó-ila-InataQ 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
(gia • :. - ia. da • • o t • t • C.S-2! 
LniVd. 

eneleld_g_psee_MeSória  n°  92Q-dein()) 
VII - adequação orçamentária. 
§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativ 

preços de que trata o inciso VI do caput. 	(InclulL_) pel ed Pr vi o I ° 9 6,a) 

§ 30 Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o Inciso VI do caput não Impedem a contrataçãc 
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótes 

que deverá haver justificativa nos autos. 	“LciLeil .(iLptena-P-IP-̀aaL), ca) 

Art. 4°-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade campe 
excepcionalmente e mediante justificativa. poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regulai 
fiscal e trabalhista ou, ainda, c cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigén 
apresentação de prove de regularidade relativa a Seguridade Social e o cumprimento do disposto no DegiãçüSX 

C2R,L2:0 ai:.  7° dia Constituiçãn. 	(Lncitelialp oelagaProvisaria n° 926,a) 

Art. 4°
-G Nos casos de licitação na modalidade preaão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aq 

de bens, serviços e insurnos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os praz 

vmv4.planalio.gov.briccivii_031fitc2019-202212020/iein.t3579.Min 



procedimentos licitatários serão reduzidos pela metace. 	!Incluído  nela Medida PrOVISAria no  926,..C1fL2a0 

§ 1° Quando o prazo original de que trata c caput for número ímpar, este será arredondado para o número 
inteiro antecedente. 	(jncillído  pela Medida Provisória n°926,  de 2020). 

	

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatorics somente terão efeito devolutivo. 	at.d.Wda.agla--bliedida  

provisória n° 926,  de 2020) 
§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o ert. 39 da Lei n°  

junho de 1993, para as licitações de que traia o caput. 	(Incluído  pele Medida Provisória n° 926 a) 

§ 40 As licitações de aue trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de preços serão 
consideradas compras nacionais, nos termos do disr ostc no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no 
§ 6° do art. 4°. 	anoluídp_pela Medida Provisóriern°  951,  de 2020) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prezo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 
emergência de saúde pública. 	(Incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

. 	 ....... 

	

. 	. 	. _ 
Art. 4°-I Pare os contratos decor-rentee .dOS prOCedin:faritos earteVistoe -neta Lar; admIntstraçáo pública poderá 

prever que os contratados fiquem obrigadõs a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 
provisória n° 926. de 2020) 	

an-q110-2-1?-1319-Mediela 

Art. 5' Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

II - circulação em áreas consideradas coma regiões de contaminação pelo coronavírus. 

Art. 60 É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual. 
distrital e municipal de dedos essenciais à identificação de pessoas Infectadas ou com suspeita de Infecção pelo 
coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ 2° O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e etT 
investigação, relativos à situação de erneméncia pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações 

pessoais. 

Art. 6'-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item cif 
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a movimentação for realiza& 
por melo de Cartão de Pagamento do Governo: 	(incluído  pela Medida Provisória n° 926,  de 2020). 

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na 	t • • g _ • l kC) 4±..< • 	• 

Lei n° 8.666, de 21 de,junho de 1993; e 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926,  de 2020) 

II - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do Inciso II do capalidg-ana-22-d 

Lei n°8.666,  de 1993. 	.( _rluído  pela Medida Provisória n°926,  de 2020) 

Art. 6°-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lelitn.35.21,S. 
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata este Lei. 
(incluído  pela Medida P_rovisorla n° 925,  de 2020) 

§ 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à Informação nos órgãos ou nas entidade 
da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes 
que, necessariamente, dependam de: 	(Incluído pela Medida Provisória n°928,  de 2020) 

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou <Incluído  ~adi 
Provisória n° 928,  de 2020).  

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação 
emergência de que trata esta Lei. 	(1g_cli.iidg pela Medida Provisória n° 92,  de 2020) 

wwwtp;anattc.gov.bricdvi 1_03Lato2010-2022/2020A &II. 3279.hirr. 
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Art. 1°- Fica reconhecida, para os fins do disposto nosir.cisos i i: do 
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de meio de 2eee pelo prazo 
de 90 (noventa) dias a pedir da publicação deste Decreto Legislar...tO, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Barro Alto 
em atendimento à solicitação do Prefeito do Munic'pio, encarránhada 
por meio da Oficie AL N° 2.174/20. 

An. 2' - leste Docreto iscariarivo entra em vr.gor na Cirt2. co sua 
pu&seseci. 

GA.SINCE De. Pie SIDIENCIA DA ASSEM-aliei?. LEG'SLATIVA DO 

ESTADO CAàA1iP, EM C8 DE ABRIL DE 2G20. 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2077 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece pára os fins do disposto nos incisos I Ità II dc art 65 da Lei 
Complementar ri. 101, de 4 de melo de 2000, a coorrência do estaco de 

calamidade 	
rio Município de Campe Formoso, em atencirr anta 

eisatiraeão de Prefeita do Município, encaminhada per raio dc Orício 

AL le° 2.177(20. 

O PRESIDENTE. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
BANIA, no uso do atribuição prevista no art. 41, XXII, da ReS&UÇãO ri'. 
1193/85 (Regimento Interne), faço saber que o Pienado da Assembleia Deputado NELSON LEAL 
apresou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 	 Presidente 

Art. 1° - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incIsos I e II do DECRETO  LEGISLATIVO N.° 2080 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

de 20 (noventa; dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, Reconhece, para os fins do disposto noa Incisos I e II do art. 85 da Lei era 65 de Lei Complementar n. 101, de 4 da mato de 2000, pelo prazo 

a ecterrãeci
ir do estado de calamidade pablica no Municipio de Campe Complementar n. 101, de 4 de mato de 2000, a ocorrência do estado 

FiLeri cea, em atendimento a solicitaçao tis Prefeita do Nilini0eiC, de calamidade pública no Município de Mareia em atendimento à 

enramineada e.er meie do Oficio AL N°2.177/23. 	
soliciteçào da Prefeita de Menicipio, encaminhada por Melo do Ofiel0 

AL N°2,180/20. 
Art.2' - Este Decreto LeglsiatIve ente em vigor na datada sua publicação. O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO BANIA, no uso de atribuição prevista no ara 41, XXII, da Resolução n°. 

ESTADO DA BANIA. EM 08 DE ABRIL DE 2020. 	
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da ~embicas 

I o 0 seguinte Decreto Legislativo: 

DECRETO LEGISLATIVO N.° 2079 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto nos incisos 1 e II do art. 65 da 
Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 a ocorrência do 
estado de calamidade pública no Município de Una, em atendimento e 
solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por meio do Ofício 
AL N° 2,175(20. 

O aRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do ESTADO DA 
P.Aree, no aso de etre:e:belo prevista no art. 41, XXII, da Resolução n°. 
19e/55 (Regimento Iritemc), faço saber que o Plenário de Assembleia 

epro•ea e eu orornulgo o seg-uinte Decrete Legislativo: , 

aartals—Fsca-reconbecida,-para os fins do disposte pç/grande/ase II do 
art. CS da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, prelb

-Preirr 

de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Une, em 
atendimento tr solicitação do Prefeito do Munleip10, encaminhada por 
meio do Ofício AL N° Z175/20. 

Art. 2' - Este Decreto Legislativo 
publicação. 

ANETE DA PRESIDÉNCIA DA ASSEMBL 	
T EIA LEGaSLAIVA DO 

GBI 
ESTADO CA BANIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

ap 

Art. 1°  - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos I e II do 
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de Maio de 2000, X pelo praZO 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, 
a ocorrência do estado de calamidade pública nO Município de Mareia 
em atendimento à solicitação da Prefeita do Municiara, encarninhada 
por meio dc Oficio AL Ne 2.180/20. 

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publIcaçao. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATNA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020. 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 

DECRETO LE-GISI.ATNO N°2081 DEUS DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para as fins do disposto nos Incisos 1 e II do art. 65 da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio ce 2000,3 ocorrência do estadc 
de calamidade pública no Município de Coribe, em atendimento 
solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por meio do OCO( 
AL N°2,181(20. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO a 
BANIA, no uso de atribuição prevista no art. 41. XXII, da Resolução n' 
sr P3/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário de Assemblei 
eterovOu e eu promulgo o Seguinte Decreto Legislativo: 

entra em vigor na data de sua 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N.°  2O-16 DE 08 DE ABRIL DE 2020 

Reconhece, para os fins do disposto aos incisas I e I! de art. 55 ca Lei 
Complementar re 101, de 4 de maio de 2000, a coorreocia do estado 
de esterilidade pública no Município de Serrinha, em atenclimemo 
e:acesa-ao do Prefeito de Município, encaminhada por meio do Ofício AL 
102.253/20. 

C PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 
SAHA, no uso de atribuição prevista no cri. 41, XXII. da Resolução n°. 
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Pierado de Asseri-biela 

aproem e eu promulgo c seguinte Decreto Legislativo 

An. 1° Fica reconhecida, para os fies de disposto nos :reler:5 e II do 
ar- a5 da Lei Complementar ri. 101, de 4 de maio er. 2e2o, e ocorrer-eia 
do estado cie calamidade pública no Município de Serrirna, peio prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, 
em atendimento à solicitação do Prefeito do Município: encaminhada por 
meio do Ofício AL N°2.353/20. 

Art.2°- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE ABRIL DE 2020: 

Deputado NELSON LEAL 
Presidente 
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MINUTA DE CONTRATO No xxxx/ 2020 

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

O MUNICIPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do 
Ministério da Fazenda sob n° 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo Municipal, 
localizado na Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade de Una , Estado da 
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. 
TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na Rua Felix Caldas, n° 
215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000, portador da cédula de 
identidade n° 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 014.834.565-44, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
estabelecida (o) na Rua XXXXXXXXX XXXXXX N° XXX, Bairro xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx, Cep.xx.xxx-
xxx, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n° xxxxxxxxxxxxxxx 
expedida pela xxx-BA, e, inscrito no CPF/MF n° xxxxxxxxxxxxxxxx, em conformidade com a Lei 
8.866/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOLDOS PERSONALIZADOS 4,00 
X 4,00 COM COBERTURA EM LONA BRANCA E FECHAMENTO NAS 03 
LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA SEREM UILIZADOS 
NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO CONVID-19, em 
conformidade com a proposta de preços apresentada no processo de dispensa da qual decorre 
este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no 
Diário Oficial do Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

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

Prefeitura Municipal de Una 
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necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+0°  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: 33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. FONTE DE RECURSO: 14 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÉNCIA 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 exercicio subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

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

eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

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

	

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

	

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

	

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

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se 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 ilicitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

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

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao 
PROCESSO DE DISPENSA n° 952020. 

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

10.3. finalmente, que a pessoa em epígrafe preenche as condições e requisitos para atender a 
necessidade da Administração Municipal, seleção e escolha corre o risco de não ser viabilizada 
pelo Processo de Licitação, resolve declarar Dispensável O Processo Licitatorio, com fundamento 
no art. 24, II, da Lei n°8.666, de 1993. 

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

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

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

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

10.9. 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; 
10.10. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 

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

Una (BA), xx de xxxxxxx de 2020. 

TIAGO BIRSCHNER 
	 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 

Prefeito 	 Fornecedor 

Testemunhas: 

CPF/RG: 	 CPF/RG: 
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Processo: Dispensa de Licitação 095/2020 - Processo Administrativo n° 150/2020. 

Objeto: Dispensa de licitação para confecção de 01 (um) toldo personalizado 4,00 X 
4,00 com cobertura em lona branca e fechamento nas 03 laterais dos toldos em lona 
translúcida para serem utilizados nas barreiras sanitárias no enfrentamento ao 

Covid-19. 

Assunto: 	Solicitação 	de 	parecer jurídico 	acerca 	da 	regularidade 	do 	processo 

administrativo licitatório 

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

PARECER 

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

VIABILIDADE 

I- RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitação encaminha para emissão de parecer 
jurídico por este Órgão, o presente expediente que visa a CONFECÇÃO DE 01 (UM) 
TOLDO PERSONALIZADO 4,00 X 4,00 COM COBERTURA EM LONA BRANCA E 
FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS DOS TOLDOS EM LONA TRANSLUCIDA PARA 
SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-
19, tendo por finalidade a instalação de mais uma barreira sanitária para controle de 
acesso de veículos e pessoas na rodovia que dá acesso ao município de Santa Luzia, 
visto que foi identificado um grande fluxo de pessoas e veículos naquele acesso,por 
meio de dispensa de licitação, com fundamento no art. 49  e ss. da Lei Federal n. 

13979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 

pelo surto de 2019. 

No caderno encontram-se os elementos necessários ao bom e regular 
desenvolvimento do processo, oficio da Secretaria Municipal dê Saúde, solicitando a 
contratação da empresa, com a devida justificativa, apresentação dos orçamentos 
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para efeito 
orçamentária a comportar o dispêndio, bem como a devida autorização a deflagração 
do presente processo com autorização do Excelentíssimo Prefeito. 

Ainda, nos autos constam documentos comprobatórios da regular constituição 
jurídica da empresa, as certidões que dão conta que a mesma está em situação regular 
perante a fazenda pública federal, estadual e municipal, bem como a certidão negativa 
de débitos trabalhistas, do FGTS. 

É o que merece relatar. 

II- FUNDAMENTAÇÃO 

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

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

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

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

2 
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Todavia, vale 

coronovirus que se proliferou no mundo, sobretudo no Brasil e com forte cadeia virai 

no Estado da Bahia, tem-se que o Governo Federal instituiu por intermédio da Lei 

Federal n. 13979/2020 nova modalidade de dispensa de licitação, a saber, para 

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

com cadeia pandêmica. 

Vejamos a redação do diploma legal sobredito: 

Art. 42  É dispensável a licita' ção 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. 	(Redacão dada 

pela Medida Provisória n9 926. de 2020). 

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

§ 29  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico 
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no § 39  do art. 59  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. 

§ 39  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 'ó Poder Público suspenso, quando se tratar, 
comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido. 	(Incluído pela Medida Provisória 0926. de 20201 

Art. 49-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se 
refere o caput do art. V 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 
provisóriaii2926. de 2020) 
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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 contrafação 
direta da Administração Pública em relação a um bem ou serviço demandado, 
porquanto a competição licitatória se mostra inconveniente ao interesse público. 

Quanto à formação do processo, a própria legislação exige contornos 

simplórios, justamente visando preservar a celeridade e eficiência nas ações que 
devem ser encampadas pelo Poder Público. 

; 

Ademais, registre-se que consoante Previsão no artigo 4—E, §2°, da Lei 
13.979/2020,é possível a dispensa da estimativa de preço, quando devidamente 

justificado pela administração pública, senão vejamos: 	- . 

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

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o 
inciso VI do caput" 	(incluído pela Medida Provisória n° 926. de 
2020) 

Ainda, as estimativas de preços podem ser comprovadas por, no mínimo, um 

dos seguintes itens: 

Art. 49-E, §1° 	omissis 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos 
• seguintes parâmetros: 	(Incluído vela Medida Provisória n° 926  
de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 	(incluído pela 
Medida Provisória n° 926. de 20201 
b) pesquisa publicada em mídia especializada; 	(Incluído pela 
Medida Provisória n2  926. de 2020) 
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 
amplo; 	(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 20201 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou 	(Incluído 
pela Medida Provisória n° 926. de 2020) 
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; 
e 	(Incluído pela Medida Provisória n2 926. de 202£ 
VII - adequação orçamentária. 	(Incluído pela Medida Provisória 
p2 926. de 2020] 

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 n2  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, então prorrogada por mais 90 dias. 

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

Apesar de constar nas cotações número quantitativo superior, o município, 
através da secretaria competente, somente oficiou a necessidade de 20 unidades do 
produto, no entanto, apesar da diferença de quantidade (menor) , observa- se que o 
valor unitário permaneceu o mesmo. 

Posto isto, não vislumbro vício de forma ou qualquer defeito no procedimento 
que contrarie a Lei de regência pelo que opinamos pela regularidade na escolha da 
DISPENSA de licitação para a contratação pretendida, devendo, ainda, o setor 
competente, por fim, proceder às seguintes providências previstas na norma: 

Por fim. em razão da extrema necessidade dos serviços objeto da 
dispensa e levando-se em consideração que a demanda abrange todo o pais. e, 
no caso concreto, cuida-se da segunda contratação promovida pela 
Administração tendo como finalidade o mesmo objeto. recomenda-se que o 
fiscal contratual acompanhe diligentemente o cumprimento da obrigação, 
observando-se os valores de mercado. a fim de que se constate a racionalidade 
no uso dos recursos públicos, 

III- CONCLUSÃO. 

Posto isso, não vislumbro qualquer impedimento legal para se contratar a 
empresa FERNANDES E SALVADOR PROJETOS E EVENTOS LTDA, uma vez que o 
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presente procedimento atende o disposto no art. 49  e ss., da Lei n° 13979/2020, 

ressalvados os apontamentos acima e publicação na forma acima exigida. 

Quanto às certidões legais, apesar de juntadas aos autos, o art. 42-F da Lei 
Federal aplicável prerroga que "na hipótese de haver restrição de fornecedores ou 
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 
justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e o cumprimento do disposto -no na o -XXXIII . do caput do art. 79  da 
Constituição." 	 r , 	' 

S.M.J., é o parecer. 

Una(BA), 02 de Julho de 2020. 

o 	u ção favalcanté 
curado Jurídico Municipal 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 95/2020 

RATIFICAÇÃO 

RATIFICO o presente Processo de Dispensa para que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, para determinar a Contratação de FERNANDES & SALVADOR PROJETOS E 
EVENTOS LTDA, CNPJ: 35.921.290/0001-90, na forma das condições estipuladas no 
Contrato e na Lei 8.666/93. 

Una (BA), 02 de JULHO de 2020. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr, Manoel Pereira de Almeida. 14— Centro — CNPJ 13.672 605/0001-70, una. Bahia. CEP 4569O-000 

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

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 095/2020 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins que o Processo de Dispensa de Licitação foi publicado no 
Mural da Prefeitura desta Cidade, no dia 02/07/2020 

Una/BA, 02 de JULHO de 2020. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.67260510001-70, Una - Bahia CEP 45.690-000, 

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