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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de LIcitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL

OBJETO: AQUISiÇÃO DE PULVERIZADOR E CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA
SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVíRUS
(COVID-19), CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI
NACIONAL N° 13.fl79/2020 E MP N° 926/2020.

CONTRATADA: CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTOA

FUNTAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inc. 11, da Lei n° 8.666/93.

VALOR GLOBAL: R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: DE 29/05/2020 A 10/06/2020

DOTAÇÃO ORCAMENTARIA:
RATIFICAÇÃO: Elemento da despesa: 33903000000 - Material

29 DE MAIO DE 2020 de Consumo
Atividade: 2.155Ações Emergenciais de
Combate ao Coronavirus (COVID-19)

CONTRA TO N° 070/2020 DATA DO CT: 29105/2020

EXERCíCIOS: 2020
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil

ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

OFíCIO REQUISITÓRIO
PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

Pau Brasil, 29 de Maio de 2020.
Ofício n° 010/2020
Ret.: AQUISiÇÃO DE PULVERIZADOR E CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM
UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVfRUS (COVID-
19), CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI
NACIONAL N° 13.979/2020 E MP N° 926/2020.

À EXMA. SENHORA PREFEITA MUNICIPAL,
O Secretário Municipal de Administração e Finanças através do subscritor da presente
requisição vem à presença de V. Exa, em cumprimento às exigências contidas na Lei n°
8.666/93, Lei Nacional 13.979/2020 e outras aplicáveis, expor a adequada caracterização do
objeto, a definição das unidades, as quantidades a serem adquiridas em função dos
prováveis consumo e utilização, as especialissimas condições de segurança, guarda e
armazenamento dos atos administrativos, a indicação dos recursos orçamentários para o
adimplemento, dentre outras informações relevantes para justificar a necessidade da
aquisição que se pretende licenciar para que, após parecer jurídico, seja autorizada a
contratação direta de Aquisição de Pulverizador e Conjuntos de Segurança para serem
utilizados nas ações de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19) do Município de,
Pau Brasil, conforme medidas divulgadas pelo Ministério da Saúde, Lei Nacional N°
13.979/2020 e MP N° 926/2020

I - DA NECESSIDADE DA AQUISiÇÃO.
A necessidade da Aquisição é de Extrema Importância, para atendimento em virtude da
Pandemia do COVID-19, com fundamento no art. 4° da Lei n. 13.979/2020 e MP 926/2020,
conforme segue:
Com o aumento no numero de casos de coronavirus e a disseminação Global, que.
resultaram na decisão da Organização mundial da Saúde (OMS), em decretar estado de
Pandemia. Entre as medidas para diminuir a velocidade da contaminação, o isolamento
social foi reconhecido, até então como a melhor providencia. Mas somente o isolamento
social não é o suficiente para combater o COVID-19 conforme destacam os infectologistas.
Entre as diversas medidas de combate ao enfrentamento está a necessidade de
desinfectação dos locais públicos, assim como todos os setores da administração pública e
seus usuários.

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

111 - CONCLUSÃO
Verifica-se que o Municipio de Pau Brasil está autorizado a realizar a contratação direta da
empresa CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA com fulcro no art. 24, inc. IV,
da Lei n° 8.666/93, Lei 13.979 e MP 926, em razão da contratação para atendimento em
situação emergencial pelos motivos susomencionados e pela comprovação de que a'
empresa CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA amolda à legislação invocada.
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ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

Assim, diante das informações acima trazidas e os documentos que instruem o presente
oficio requisitório, requer que V. Exa, após a emissão de Parecer Juridico da Assessoria
Jurídica Municipal se digne a autorizar a presente Aquisição, por dispensa de licitação em
razão do valor, nos termos do inc. 11,do art. 24, da Lei n° 8.666/93.

EuríPeA Cruz
Secretário de Administração e Finanças
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ESTADO DA BAHIA
Setor de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020

AUTUAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura
Municipal de Pau Brasil, foi encaminhada a Senhora PREFEITA, o Oficio Requisitório,
oriundo da Secretaria de Administração e Finanças, considerando os aspectos formais e.
legais do processo, contendo a descrição clara e suficiente da pretensão contratual,
caracterização da essencialidade da contratação direta em razão do valor, a compatibilidade
do preço com praticado no mercado e identificação do recurso próprio para fazer face à
despesa, ou seja, todos os requisitos autorizadores para realização em deflagrar o
procedimento de dispensa arrimada no inc. 24, do art. IV, da Lei n' 8.666/93, Lei 13.979 e
MP 926, pelo que o autuo sob o n' 057/2020. Assim para constar eu, Leiliane Silva da Cruz
Mamede, Presidente da Comissão de Licitação, faço o presente registro e autuação.

Pau Brasil 29 de Maio de 2020.

LeilianeSilvad~~de
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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Prefeitura Municipal de Pau Brasil
ESTADO DA BAHIA

Setor de Lícitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de PAU BRASIL, através do
Secretário Municipal de Administração e Finanças, consoante autorização do Sr,
vem abrir o presente processo administrativo para AQUISiÇÃO DE
PULVERIZADOR E CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS
NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVíRUS (COVID-19),
CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI
NACIONAL N° 13.979/2020 E MP N° 926/2020.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso IV,
da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 13.979/2020 e
MP 926/2020, conforme diploma legal supracitado.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

1- OMISSIS

IV - "nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Lei 13.979/2020: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Art. 4°_A: A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere
o caput do art. 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor
se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido. (Incluído pela Medida Provisória nO926, de 2020)

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do
Município de Pau Brasil, atendendo á demanda da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei n.o 8.666/93, Lei
13.979/2020 e MP 926/2020 em obediência ao Principio da Continuidade do
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viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das
exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia pesquisa de
mercado, o que nos permitiu inferir que os preços encontram-se compatíveis com a
realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com, CASA DO
JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA no valor de R$ 4.920,00 (quatro mil
novecentos e vinte reais), levando-se em consideração a melhor proposta
ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

~c<t
Leiliane Silva da Cruz Mamede

Presidente da CPL
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DESPACHO DA PREFEITA

Pelo presente, determino a autuação e numeração rubricada das páginas desta
solicitação e seus ,documentos anexos, pelo servidor municipal competente, com
anexação de capa, para fins de formalização de processo administrativo.

Após, determino o encaminhamento dos presentes autos ao Setor Contábil para que
informe acerca da existência ou não de disponibilidade orçamentária para fazer face
à despesa solicitada, na hipótese de eventual celebração de contrato.

Posteriormente a manifestação do Setor de Contabilidade, determino a remessa dos
autos à Procuradoria Jurídica Municipal, para que proceda a análise e elaboração de
parecer jurídico acerca da legalidade/possibilidade da realização da dispensa de
licitação e, por consequência, da celebração do contrato administrativo, à luz dos
requisitos insculpidos na Lei nO 8.666/93, Lei 13.979/2020 e MP 926/2020,
apreciando ainda, a minuta do referido contrato, ora anexado.

Cumpridas estas determinações, retornem os autos para decisão administrativa de
minha competência.

Pau Brasil, 29 de Maio de 2020.

Bárbara suzet~radO
Prefeita Municipal
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Ao Gabinete da Exma. PREFEITA,

Senhora PREFEITA,

Em resposta à solicitação formulada por V. Exa. informo que existe previsão orçamentária

para custear as despesas com, Aquisição de Pulverizador e Conjuntos de Segurança para

serem utilizados nas ações de enfrentamento ao novo Coronavirus (COVID-19) do Município

de Pau Brasil, conforme medidas divulgadas pelo Ministério da Saúde, Lei Nacional N°

13.979/2020 e MP N" 926/2020 por meio da seguinte dotação:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Pau Brasil
Órgão: 0306 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 07 Secretaria de Saúde
AtividadelProjeto: 2.155 Ações Emergenciais de Combate ao Coronavirus (COVID-19)
Fonte de Recursos: 14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Elemento da despesa: 33903000000 Material de Consumo

Pau Brasil, 29 de Maio de 2020.

Atenciosamente,

Setor Contábil
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DESPACHO DA PREFEITA

Pelo presente ato administrativo no uso das atribuições legais e em conformidade.
com a Lei Federal nO8.666/93, autoriza a contratação direta da empresa CASA DO
JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, por dispensa de licitação, com fundamento
no inc. U, do art. 24, da Lei n° 8.666/93, conforme fundamentos do Ofício
Requisitório e Parecer Jurídico da AssessoriaJurídica Municipal.

Pau Brasil- BA, 29 de Maio de 2020.

Bárbara suz~ Prado
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

Considerando os termos do Parecer Jurídico e demais elementos do Processo Administrativo n.
057/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a presente
Dispensa de Licitação para Aquisição de Pulverizador e Conjuntos de Segurança para serem
utilizados nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), conforme medidas
divulgadas pelo Ministério da Saúde, Lei Nacional N° 13.979/2020 e MP N° 926/2020, com
fundamento no art. 4° da Lei n. 13.979/2020, conforme segue:

CONTRATANTE: MUNiCípIO DE PAU BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n° 13.682.299/0001-53.

CONTRATADO: CASA DO JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.179.135/0001-06.

OBJETO: AQUISiÇÃO pE PULVERIZADOR E CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM
UTILIZADOS NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),
CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI NACIONAL N°
13.979/2020 E MP N° 926/2020.

FUDAMENTO LEGAL - ART. 4-8, INCISO III DA LEI N° 13.979/2020.

VIGÊNCIA: DE 29/05/2020 A 10/06/2020

VALOR GLOBAL: R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

Pau Brasil /BA, 29 de Maio de 2020.

BÁRBARASUZET~PRADO
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

Considerando os termos do Parecer Jurídico e demais elementos do Processo Administrativo n.
057/2020, e considerando os aspectos formais e legais do processo, procede-se com a presente
Dispensa de Licitação para Aquisição de Pulverizador e Conjuntos de Segurança para serem
utilizados nas ações de enfrentamento ao novo coronavirus (COVID-19), conforme medidas
divulgadas pelo Ministério da Saúde, Lei Nacional N° 13.979/2020 e MP N° 926/2020, com
fundamento no art. 4° da Lei n. 13.979/2020, conforme segue:

CONTRATANTE: MUNIClplO DE PAU BRASIL, inscrito no CNPJ sob o n° 13.682.299/0001-53.

CONTRATADO: CASA DO JAPON~S MAQUINAS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.179.135/0001-06.

OBJETO: AQUISiÇÃO DE PULVERIZADOR E CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM
UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),
CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI NACIONAL N°
13.979/2020 E MP N° 926/2020.

FUDAMENTO LEGAL - ART. 4-B, INCISO 111 DA LEI N° 13.979/2020.

VIGÊNCIA: DE 29/05/2020 A 10/06/2020

VALOR GLOBAL: R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

Pau Brasil/BA, 29 de Maio de 2020.

BÁRBARA SUZETE DE SOUSA PRADO

Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 057/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa
de Licitação nO 035/2020 e após a verificação' de todos os aspectos contábeis e jurídicos,
adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa: CASA DO JAPONÊSMÁQUINAS E
PEÇASLTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.179.135/0001-06, AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR
E CONJUNTOS DE SEGURANÇAPARASEREMUTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO
AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI NACIONAL NO 13.979/2020 E MP N0 926/2020, no valor de R$
4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

Pau Brasil /BA, 29 de Maio de 2020.

&R~tít
Leiliane Silva da Cruz Mamede

Presidente da Comissão de Licitação

-C~&~
sec%~f: da Comissão

Marina de~i9li Martins
Membro da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

PROCESSOADMINISTRATIVO NO057/2020 DISPENSADE LICITAÇÃO NO035/2020

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nos reunimos para analisar o processo de Dispensa
de Licitação nO 035/2020 e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos,
adjudicamos o objeto da contratação em favor da empresa: CASADO JAPONÊSMÁQUINAS E
PEÇASLTDA, inscrita no CNPJ sob o nO42.179.135/0001-06, AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR
E CONJUNTOSDE SEGURANÇAPARASEREMUTILIZADOS NASAÇÕESDE ENFRENTAMENTO
AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME MEDIDAS DIVULGADAS PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI NACIONAL N° 13.979/2020 E MP N° 926/2020, no valor de R$
4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

Pau Brasil /BA, 29 de Maio de 2020.

Leiliane Silva da Cruz Mamede
Presidente da Comissão de Licitação

Gleyson de Jesus
Secretário da Comissão

Marina de Formigli Martins
Membro da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU BRASIL
ESTAPO DA BAHIA

CNPJ 13.682.299/0001-53

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 057/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2020

HOMOLOGAÇÃO

O Processo Administrativo nO 057/2020, Dispensa de Licitação n° 035/2020, para que surta
os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da empresa CASA DO
JAPONÊS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.179.135/0001-06,
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E CONJUNTOS DE SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS
NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME
MEDIDAS DIVULGADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI NACIONAL NO 13.979/2020 E"MP
N° 926/2020, no valor de R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais).

Pau Brasil /BA, 29 de Maio de 2020.

Bárbara suzete~do
Prefeita Municipal de Pau Brasil
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L13979

Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavirus responsável pelo surto de
2019. .

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

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderâo ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019.

~ 1° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

~ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de
que trata esta Lei.

~ 3' O prazo de que trata o ~ 2' deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de
Saúde.

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
coronavírus; e

11 - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não
estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação,
de maneira a evitar a possivel contaminação ou a propagação do coronavirus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do
Anexo ao Decreto nO10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

/\Ft. ao ~aFa 8Afr8AtalTl8Ate aa 8FR8F!;IêASia eis sabias ~fJBli6a ás iFRl3sFtâAsia iAterA8eieRal essarraAta àe
6SFSABVíFI:lS, J38a8rãe ser aastasss, sAíre 81:ltr8s, as Se,ªl:liAtes lTleEtiEJas:

Art. 3' Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavirus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas: (Redaçâo dada Rela Medida Provisória nO926. de 2020)

I - isolamento;

11 - quarentena;

111 - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;
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C) coleta de amostras clinicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos especlficos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

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

L13979

VI restrifiãe eaeef3SieRal e teFRf)srária Ele sRtraEia e saías ae l2aís, eeRferFR8 reeeA"18REJaç;ãe tésRie8 e
fuRe8FRSAtaEi8 eio Aê)êRsia ~Ja6ieAal ae ViSilâRsia SaRitária (AR¥isa), ~eF rseJevias, fiaRes 8b1 aer8l3sFtes;

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada Rela Medida Provisória nO926, de
2020)

a) entrada e saida do Pais; e (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

VII - requisição de bens e se/"¥iços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
"Jsterior de indenização justa; e

VIII 8b1teriz8lilãe 8)(S8I3sieRal e telTlf)8Fária 138r8 a iFRl3srtafijãe eie fJFesbltes sl:Ijeites à '1i€filâRSia saRitária seFA
resistF8 A8 AR'c'isa, assas ~61e:

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação e dístribuição de quaisquer materiais, medicamentos,
equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais
para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que: (Redação dada Rela Lei nO14.006, de 2020)

a) re€JistraEles 138r 8b1tsriEJaEle saRitária 8str8R!êJOira; e

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à
distribuição comercial em seus respectivos paises: (Redação dada Rela Lei nO14.006, de 2020)

1. Food and Drug Administration (FDA); ,(Incluido Rela Lei n° 14.006, de 2020)

2. European Medicines Agency (EMA); (Incluido Rela Lei nO14.006, de 2020)

3. Pharmaceuticals and Medicai Devices Agency (PMDA); (Incluido Rela Lei nO14.006, de 2020)

4. National Medicai Products Administration (NMPA); (Incluido Rela Lei n° 14.006, de 2020)

e) J?)Fevistes 8Ff\ ate ele MiAistérie as Sa~Eie.

b) (@YQgada). (Redação dada Rela Lei nO14.006, de 2020)

!l 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e
em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao minimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

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

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família conforme
regulamento;

11 - o direito de receberem tratamento gratuito;
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IH - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto n° 10.212 de 30 de janeiro
de 2020. ' --

~ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de. ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.

~ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
deias acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. .

~ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis ás medidas previstas nos incisos I e 11 do caput deste artigo;
e

11 68AssaeFé a 8l::JtsFiz:a9ãe a Efl::J8se refere 8 iRsise VIII 88 6ap~tsesia aFtifj8.

11 - (revogado). (Redação dada l2ela Lei nO14.006, de 2020)

S 60 jAde seAjblAte eles MiAistrss ae Estaeie 138Saldes e eie dl:Jsti98 e Sefjl:lF8Ag8 Pldl3lisa aiSf38rá sSBre a meeliela
sFevista AS iRsise '11 8e eapyt e1eGteaFtifj8.

~ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá
sobre a medida prevista no inciso VI do capul. (Redação dada l2ela Medida Provisória n° 927, de 2020)

~ 6°-A O ato conjunto a que se refere o ~ 6° poderá estabelecer delegação de co";petência para a resolução dos
casos nele omissos. (incluido l2ela Medida Provisória n° 927, de 2020)

~ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I 13618MiAistérie ela ga~EJ8;

I - pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste artigo; (Redação dada l2ela Lei nO
14.006, de 2020)

11 J3sles fj8StSF8S lesais ae sa~ele,eJesae Etl:l8 8i::JtsFii!8e8S f)sle MiRistérie eis Saldas, ReG t:liraéteses eles iASis8S I, 11,
V, VI o VIII ele sapl:lt seste aFti€Js; 8l:J

11 - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, 11,
V e VI do caput deste artigo; (Redação dada l2ela Lei nO14.006, de 2020)

111 - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos 111, IV e VII do caput deste artigo.

IV - pela Anvisa, na hipótese do inciso VIII do caput deste artigo. (Incluído Rela Lei nO14.006, de 2020)

~ 7°_A. (VETADO). (Incluído Rela Lei n° 14.006, de 2020)

~r-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importação ou distribuição tenha sido.autorizada
na forma do inciso VIII do caput deste artigo deverá informar ao paciente ou ao seu representante legal que o produto
ainda não tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária estrangeira. (Incluído Rela
Lei nO14.006. de 2020)

~ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

~ 9° O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a
que se referem o ~ 8°. (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)
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S 10. As medidas a que se referem os incisos I, 11 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
específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador.
(Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e
atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no S 9°, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população. (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art. 4° Fiea aiSi38RSaaa '8 lisitalilãe i3ara 8Ell::lisililãe ae seRs, S8FVilil8S e iRSl:JFRBSa8 sabias aBati.Rases ae
eA~FeAtaFReAte 88 8FRor!3êRSia 88 sabias i3b1slie8 a8 iFRJ38FtâRsia iRtSFR8sisRal aoesrroRte se ssrBRavírl:ls se Et1:l8trata esta
beh

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

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

S 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em
sitio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações
ôvistas no S 3° do art. 8° da Lei nO 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua

",scrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

S 3° Excepcionaimente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que
estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Púbiico
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. . (Incluído
Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 4° Na hipótese de dispensa de licitaçâo de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação por
mais de um órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso II do caRut do art. 15 da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, poderá ser utilizado. (Incluído Rela Medida Provisória n° 951, de 2020)

S 5° Na hipótese de inexistência de regulamento especifico, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal
sobre registro de preços. (Incluldo Rela Medida Provisória nO951, de 2020)

S 6° O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo, contado da data de divulgação da intenção
de registro de preço, entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em
participar do sistema de registro de preços nos termos do disposto no S 4° e no S 5°. ,(Incluído Rela Medida Provisória
nO951, de 2020)

Art, 4°_A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não se restringe a
equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem
adquirido. (Incluido Rela Medida Provisória n° 926, de 2020)

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 'condições
de: (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

(Incluído Rela Medida Provisória nO926,II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
de 2020)

111 - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e ouiros bens,
públicos ou particulares; e (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020),

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Medida Provisória nO926, de 2020)

{lncluido Rela

Art. 4°_C Para as contratações de bens, serviços e insumos 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,
(Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)
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Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
(Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art. 4°.E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e ínsumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico
simplificado. (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
(Incluido Rela Medida Provisória n° 926, de 2020) .

I - declaração do objeto; (Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

II - fundamentação simplificada da contratação;

111 - descrição resumida da solução apresentada;

(Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

{Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

IV - requisitos da contratação; {Incluldo Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

V - critérios de medição e pagamento; (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
Medida Provisória nO926, de 2020)

a) Portal de Compras do Governo Federal; ,(Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

(Incluido Rela

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído Rela Medida Provisória n° 926, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e {Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

VII • adequação orçamentária. {Incluido Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

{Incluído pela Medida

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

S 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo
Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que
deverá haver justificativa nos autos. .(Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art. 4°_F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente,
"xcepcionalmente e mediante justíficativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa á regularidade

~al e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caRu! do art. 7° da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nO926, de 2020) .

Art. 4°_G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrõnico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de
bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. {Incluído pela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro
antecedente. (Incluído pela Medida Provisória nO926, de 2020) .

S 2° Os recursos dos procedimentos Iicitatórios somente terão efeito devolutivo.
Provisória nO926, de 2020)

S 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nO8.666, de 21 de junho de
1993, para as licitações de que trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória nO926, de 2020)

S 4° As licitações de que trata o caput realizadas por meio de sistema de registro de preços serão consideradas
compras nacionais, nos termos do disposto no regulamento federal, observado o prazo estabelecido no S 6° do art.
4°. (Incluído pela Medida Provisória nO951, de 2020)
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Art, 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados
po~ períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
saude publica, (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art. 4°_1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá
prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao
objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato, (Incluído Rela Medida
Provisóría nO926, de 2020)

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 como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Art. 6° ~ obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal" estadual,
distrital e municipal de dados essenciais à ídentificação 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 em
investigação, relativos à situação de emergência 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 de
despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a movimentação for realizada por
meio de Cartão de Pagamento do Governo: (Incluído Rela Medida Provisória n° 926, de 2020)

I - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do caRut do art. 23 da Lei
nO8.666, de 21 de junho de 1993: e (Incluldo Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

11- nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na allnea "a" do inciso 11do caRut do art. 23 da Lei
nO8.666. de 1993. (Incluído Rela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art. 6°_B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei nO12.527, de
2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. . {Incluído
Rela Medida Provisória nO928, de 2020} .(Vide ADI nO6347) -<Vide ADI nO6351)

~ 1° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades da
Iministração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que,

necessariamente, dependam de: (Incluído Rela Medida Provisória nO928, de 2020)

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou
928, de 2020)

{Incluído Rela Medida Provisória n°

11- agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de
emergência de que trata esta Lei. (Incluído Rela Medida Provisória n° 928, de 2020)

~ 2° Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto no ~ 1° deverão ser
reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública
a que se refere o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020. (Incluido Rela Medida Provisória n° 928, de
2020)

S 3° Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação negados
com fundamento no disposto no ~ 1°. .(Incluído Rela Medida Provisória nO928, de 2020)

~ 4° Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que
trata o art. 10 da Lei nO 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na internet(lncluído Rela Medida
Provisória nO928, de 2020)
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9 5° Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de que
trata a Lei nO12.527, de 2011. (Incluído Rela Medida Provisória nO928, de 2020)

Art. 6°.e Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em
processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n° 6, de
2020. (Incluído gela Medida Provisória nO928, de 2020)

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas
previstas na Lei nO8.112, de 1990, na Lei nO9.873, de 1999, na Lei nO12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a
empregados públicos. (Incluído gela Medida Provisória nO928, de 2020)

Art. 6°.0 Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas
previstas na Lei nO8.666, de 1993, na Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011. (Incluído gela Medida Provisória n° 951, de 2020)

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta
Lei.

Art. 8° I;sta bei viªsraFá 8AE1b1aRta I3sreh:IFaFe estase ae ,eR=ler€1êRSia iRteFRaeieAal J3ele e6rSRavíFl::lS r8Sf)8RSável
~ele s~rte ele2919.

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do
.ronavirus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°.H, que obedecerão ao

prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada gela Medida Provisória nO926, de 2020)

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia, 6 de fevereiro de 2020; 199° da Independência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020
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