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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 436-2020
DISPENSA N° 169-2020
SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS MÓVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃO,

-

-

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE CONTROLE E PROPAGAÇÃO DO COVID-19,
EM AÇÃO REALIZADAS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENVOLVIDO NOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (2019NCOV).
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA
DATA
20/05/2020
ÓRGÃO/ SETOR:
Secretaria Municipal de Saúde
RESPONSÁVEL/ CARGO:
Luana Ediara Moreira Píton
ASSUNTO:
Aquisição de lavatórios móveis
Solicita de Vossa Excelência devida autorização para abertura de processo administrativo visando à
aquisição dos itens adiante especificados.
OBJETO
Aquisição de lavatórios móveis para higienização das mão, visando atender as necessidades de controle e
propagação do covid-19, em ação realizadas rio município pela Secretaria Municipal de Saúde envolvido
nos trabalhos de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (2019-nCoV).
JUSTIFICATIVA
1 -OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
A Portaria n° 188/ GM/ MS, publicada em 04 de fevereiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019nCoV).
O Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de março de 2010 declarou situação de emergência em todo o território
baiano em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Vira! - 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 enfrentamento à COVID-19.
O Decreto Legislativo n° 06, de 20 de março de 2020 aprovado pela Câmara e Senado que reconheceu a
ocorrência de estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020.
A Portaria n° 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde declarou, em todo o território nacional, o
estado de transmissão comunitária do coronavirus (covid-19).
O Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB) emitiu recomendação quanto a necessidade de
preparação dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com insuficiência respiratória
aguda grave decorrente do novo coronavírus (COVID-19), bem como quanto a iminente tensão e
sobrecarga das unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade
de leitos de Medicina Crítica, equipamentos, materiais de proteção individual (EPIs), fármacos específicos
e outros insumos.
0 documento emitido pelo Conselho Federal de Medicina intitulado "Posição do Conselho Federal de
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Medicina sobre a pandemia de COVID-19: contexto, análise de medidas e recomei. e! ". ponta que "a
principal lição aprendida com a China é que a epidemia pode ser desacelerada desde que se reconheça sua
gravidade como evento de máxima ameaça à saúde pública e que não se postergue a aplicação de medidas
drásticas, inclusive, se a situação assim o exigir".
Neste Município, embora não possua casos confirmados, já possui vários casos suspeitos na rede pública e
privada, circunstância que exigem das autoridades sanitárias, administrativas e policiais medidas
necessárias para proteger a população do vírus que desaceleram a taxa de contaminação e evitam o
colapso do sistema de saúde e estas implicam inevitavelmente forte desaceleração também das atividades
econômicas.
Em face disso o foi editado o Decreto Municipal no 163/2020, de 27 de março de 2020 que declara situação
de emergência no município impõe as medidas temporárias e necessárias de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID-19 (novo coronavírus).
II- NECESSIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A aquisição do produto visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Dom Macedo
Costa, como meio profilático e de contenção do contágio e transmissão do COVID-19 (novo Coronavirus),
causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2).
O Município de Dom Macedo Costa impôs diversas medidas temporárias e necessárias de prevenção e
controle para enfrentamento da Pandemia de COVID-19 (Corona vírus), através do Decreto municipal n°
163/2020 de março de 2020, dentre as quais está o estimulo a ostensiva lavagem das mãos por todos. O
Município dispõe de diversas unidades básicas de saúde, uma unidade hospitalar e dezenas de órgãos que
continuam funcionando initerruptamente para atender as demandas diretas e indiretas da Pandemia. O
cumprimento das medidas sanitárias e com a compra do produto, já que o é de total importância a
higienização das mãos para evitar a proliferação e contagio do novo coronavírus.
A caracterização da circunstância de fato que autoriza a providência ora solicitada já se encontra
presumida na hipótese específica de dispensa de licitação estabelecida pelo art. 40 da Lei no 13.979, de 2020.
No caso, o bem pretendido, lavatório móvel de higienização tem correlação direta entre o que se pretende
contratar com o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus - COVID-19, pois é recomendação de todas as autoridades sanitárias a conduta das
equipes de saúde e todas as pessoas realizarem a ostensiva proteção para evitar o contágio.
III - EXISTÊNCIA DE RISCO A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E
OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES;
Sabe-se que diante da crise provocada pelo ambiente pandêmico do coronavírus (COVID-19), foi editada a
Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019.
A Lei no 13.979, de 2020, não retira do gestor público a obrigação de planejar suas aquisições de bens,
serviços e insumos de saúde, mas dá uma maior flexibilização procedimental para que esses
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serviços e insumos de saúde, mas dá uma maior flexibilização procediment
que esses
procedimentos ganhem agilidade. Esta Le tem aplicação para os casos explicitados em seu art. 1°, isto é,
para o para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
No caso, uma vez que já foi declarado pelo Ministério da Saúde a hipótese de transmissão comunitária do
COVID-19 em todo o território nacional, pela Portaria n° 454/2020, é evidente o risco de contágio das
pessoas com o vírus do COVID-19 neste Município, sobretudo se não guarnecer as unidades com materiais
suficientes para o possível surgimento de casos confirmados neste Município.
Ademias, o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo Corona
vírus SARS-CoV-2 elaborado pelo Comitê Municipal de acompanhado de ações de prevenção e controle do
Novo Coronavírus (COVID-19) recomenda a proceder as medidas de proteção para biossegurança tais
como uso de máscaras, aventais, protetores faciais, etc.
IV - LIMITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO À PARCELA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA.

O quantitativo estimado no Termo de Referência Simplificado em anexo, segundo levantamento da
Secretaria de Saúde, visa o atendimento da situação de pandemia, sendo necessária apenas ao atendimento
da situação de emergência.
VI- SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE DISPENSA EMERGENCIAL

A Lei Federal n° 13.979, de 2020, no art. 40, criou uma nova hipótese de dispensa de licitação,
acrescendo às já existentes e previstas no art. 24 da lei n° 8.666, de 1993. Tendo em vista que o dispositivo
legal trata de norma geral de licitações e contratos, competência legislativa privativa da União prevista no
art. 22, X)(VII c/c art. 24, § 21 da Constituição Federal de 19881, aplica-se a todos os entes federativos,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Diz a Lei em comento:
Art. 41 É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insunzos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
Sabe-se que o Município não pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer regular de um
processo licitatório para a contratação dos insumos necessários à segurança mínima e prevenção do
contágio do COVID-19, causador de insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo
coronavírus (COVID-19).
Assim, com esteio no art. 40 e seguintes da Lei Federal n° 13.979, de 2020, a Administração deve
lançar mão de uma prerrogativa que a lei seguramente lhe assiste para suprir de imediato uma demanda
de natureza urgente a bem da continuidade dos serviços públicos essenciais e inadiáveis.
Diante da situação pericitante e excepcionalíssima, considerando que o poder de resposta do
mercado normalmente apto a participar de negócios públicos é restrito e a necessidade é abissal no aspecto
de tempo, já que poderá significar maior e melhor atendimento às pessoas, optou-se por meio da Medida
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Provisória n° 926/2020 que até as empresas declaradas inidôneas ou impedidas de participar de lic~
contrato com qualquer órgão ou entidade, independentemente da esfera, poderão participar das licitações
e dos contratos via dispensa, desde que sejam comprovadamente a única fornecedora do bem ou serviço a
ser adquirido.
Informo que para a despesa solicitada, o custo estimado e os recursos orçamentários correspondem aos
adiante indicados.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
INDICAR VALOR
INDICAR QUAIS
DOTAÇÃO
NATUREZA

ESTIMADO

OBRAS
SERVIÇOS

UNIDADE(S)
DE

ATIVIDADE(S)

ENGENHARIA

501 FUNDO MUNHPAL DE SAUDE
10.301.006.2.020 GESTÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00- material de consumo
14- SUS

ELEMENTO(S)
SERVIÇOS
FONTE(S)
R$ 2.040,00
COMPRAS
X
OUTROS
Por ser relevante ao interesse público a contratação pretendida, informo ainda tudo que se segue indicado.
FORMA DE FORNECIMENTO
PERÍODO ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
PARCELADA ( )
INDICAR PERÍODO
OCORRÊNCIA
UMA só VEZ (x)
x
ÚNICO
FORMA DE PAGAMENTO
MENSAL
À VISTA (x) Conforme Nota Fiscal emitida
ANUAL
PARCELAS()
OUTRO
GARANTIA NECESSÁRIA
LOCAL DA EXECUÇÃO
NÃO ( x)
NA SEDE DO FORNECEDOR ()
SIM ( )
NA SEDE DO óRGÃO SOLICITANTE (X)
ENDEREÇO: Praça Conego Jose Lourenço
PERÍODO:
Dom Macedo Costa BA
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: Dano
CONDIÇÕES:
de Souza Brito
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ANEXOS
PLANILHA ORÇAMENTARIA ( ) PROJETO BÁSICO ( ) TERMO DE REFERÊNCIA (x) OUTROS (
x )
-

-

Dom Macedo Costa, 20 de MAIO de 2020.

Luana
Secretária JV

ira Píton
i.de Saúde
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Decreto Municipal
N° 163, de 27 de
março de 2020
Declarando situação de emergência nas áreas do
Município de Dom Macedo Costa afetadas por Doença
infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme IN/MI 02/2016

Diário Oficial do

MUN1CIP1O
Prefeitura Municipal de Dom Macedo osta
Sexta-feira • 24 de Abril de 2020 • Ano N°2129
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

-

Prefeitura Municipal de
Dom Macedo Costa publica:
• Republicação de Decreto Municipal N° 163, de 27 de março de 2020 Declara situação de emergência nas áreas do Município de Dom Macedo
Costa afetadas por Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0), conforme IN/MI
02/2016, determina requisição administrativa de bens e serviços e dá
outras providências.
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DECRETO MUNICIPAL N2 163, DE 27 DE MARÇO DE 2020.
Declara situação de emergência nas
áreas do Município de Dom Macedo Costa
afetadas por Doença infecciosa vira)
(1.5.1.1.0.), conforme IN/MI 02/2016,
determina requisição administrativa de
bens e serviços e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, localizado no
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 58,
inciso IV da Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 80 da Lei Federal
n° 12.608, de 10 de abril de 2012,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando as disposições do Decreto Legislativo n° 06, de 2020
aprovado pela Câmara e Senado que reconheceu a ocorrência de estado de
calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem n°93, de 18 de março de 2020;
Considerando a dificuldade de aquisição junto a fornecedores de
equipamentos de proteção individual - EPIs, quais sejam, máscaras cirúrgicas,
máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares e óculos
de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, tendo como objetivo o
enfrentamento da pandemia do coronavírus;
Considerada a recomendação determinada pelos órgãos sanitários para
o mais efetivo isolamento social e que, ante a crise social e econômica
decorrente, torna-se necessário o auxílio e a manutenção das necessidades de
pessoas em situação de vulnerabilidade na forma prevista pela Lei Municipal n°
350, de 29 de maio de 2009 e pela Lei Municipal n° 582, de 18 de setembro de
2018;
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Considerado o disposto na Instrução Normativa n° 001/12 - Ml
estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de
emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo
Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de
anormalidade decretadas pelos entes federativos;
Considerado o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC, relatando que a ocorrência deste desastre é favorável à declaração
de situação de emergência em razão de desastre natural de natureza
biológica decorrente de epidemia classificada como por Doença infecciosa
viral (11.5.11.11.0.), conforme IN/Ml 0212016;
Considerando o Decreto Estadual n° 19.549, de 18 de março de 2010,
que declarou situação de emergência em todo o território baiano em virtude do
desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE
1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional
no 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-1 9;
Considerando o teor da Portaria n° 454, de 20 de março de 2020 do
Ministério da Saúde que declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do coronavirus (covid-1 9);
Considerando o disposto no inciso XXV do art. 50 da Constituição
Federal, no inciso XIII do art. 15 da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de
1990, e no inciso VII do art. 31da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de
2020;

DECRETA:
Art. 10 . Fica declarada situação de emergência em todo território do
município de Dom Macedo Costa conforme indicado no Formulário de
Informações do Desastre - FIDE e demais documentos, em virtude do desastre
classificado e codificado como Doença infecciosa viral (1.5.1.1.0.), conforme
IN/MI n° 02/2016.

Art. 21. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para
atuarem sob a orientação da Secretaria Municipal de Saúde e da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, nas ações de resposta à
pandemia no território do Município de Dom Macedo Costa.
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Art. 30 - Para fins do art. 10 deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades
relacionadas a saúde, proteção e defesa civil, guarda municipal, fiscalização e
arrecadação.

Art. 40. Autoriza-se a convocação de profissionais da área de saúde e
assistência social para reforçar as ações de resposta ao desastre, com o
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.
Art. 50. De acordo com o estabelecido nos incisos Xl e XXV do artigo 50
da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e sanitárias
e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de
resposta à pandemia de CONVID-19, em caso de risco iminente, a:
- penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta
evacuação;
II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
III - restringir o funcionamento de serviços e comercio visando a garantia
das medidas sanitárias e orientações de isolamento social;

§ 10. Fica determinada a requisição administrativa instalações de
equipamentos de saúde, equipamentos de proteção individual - EPIs, quais
sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento,
aventais hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para
higienização, tendo como objetivo o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, autorizando-se o recolhimento nas sedes ou locais de
armazenamento dos fabricantes, distribuidores, varejistas e estabelecimentos
de saúde.

§ 20. A requisição vigerá enquanto perdurar os efeitos da situação de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
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§ 30•

Implementada a requisição administrativa, a Secretaria da Saúde do
Município realizará inventário e avaliação de todos os bens, no prazo de 10
(dez) dias, prorrogáveis, contados da apropriação destes.

§ 41. A indenização devida pelo Município de Dom Macedo Costa, em
decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do inciso
XXV do art. 51da Constituição Federal e do inciso VII do art. 30 da Lei Federal
no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

§ 50. Fica autorizada a contratação emergencial de insumos, serviços e
equipamentos necessários à contenção da pandemia e auxilio as pessoas em
situação de vulnerabilidade social e em decorrência de limitação de atividades
econômicas orientadas pelas autoridades sanitárias, na forma da legislação em
vigor, notadamente o art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 e do Art. 4°. da Lei
Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 60. Com base no art. 40 da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020 e do Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 21 .06.1993, sem prejuízo
das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em não sendo
possível ou viável a licitação conforme for o caso, ficam dispensados de
licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de
resposta ao desastre, inclusive alimentos e materiais de higiene pessoal para
pessoas e famílias atingidas pelas medidas de isolamento social, de prestação
de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos
desastres ou com medidas de prevenção e combate à pandemia, desde que
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a
prorrogação dos contratos.
Art. 70. 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.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Dom Macedo Costa, 27 de março de 2020.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /N5IZCR2QNGNRIJTZTG8ZGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Termo de
referência
simplificado

FEFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNP] n0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
-

CEP: 44.560-000

Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
1. OBJETO
1.1 Aquisição de lavatórios móvel para higienização das mão, visando atender as
necessidades de controle e propagação do covid-19, em ação realizadas no município
pela Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV).
Unidad
Valor Valor Total
[te Descrição/Especificaçõe
Quantida
ede
Unitário
m
S
de
Medida
lavatórios
móveis
para
01
Und
3
higienização das mãos
Total

1.2 DO FORNECIMENTO
1.2.1. Forma e prazo de entrega:
1.2.1.1. Os bens deverão ser entregues de uma vez.
1.2.1.2. O prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento
da nota de empenho.
1.2.1.3. O prazo de entrega será de 3 (três) dias.
1.2.1.4. Caso o produto entregue não corresponda às exigências deste
Município, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta,
sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os
custos de frete e seguro, no prazo de 3 (três) dias a contar da notificação do
Município.
1.2.1.5. No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá
ter transcorrido mais de 30% (trinta por cento);
1.2.1.6. Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições
de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à
apreciação deste Município, deverá a empresa indicar expressamente o
período de validade do produto, bem como declarar formalmente o
compromisso em substituição do mesmo, com a devida Carta de
Compromisso de Troca, enviando por meio eletrônico para a caixa
coorporativa (comprasetor.pmdmc©gmail .com).
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1.2.1.7. Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lo
suas fabricações, validades, números de empenho, além do nome e endereço
do local de entrega.
1.2.1.8. A entrega será centralizada em DOM MACEDO COSTA-BA, na
Secretaria Municipal de Saúde de Dom Macedo Costa, no seguinte endereço:
Praça Conego Jose Lourenço, s/n Centro.

1.2.1.8. O Município poderá ou não efetuar a retirada do material na
Sede/Depósito da Contratada.
1.2.1.9. A Administração, levando em consideração as características do objeto, não
julga necessária a apresentação de amostras.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A aquisição do produto visa atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Administração e Secretaria Municipal de Saúde do município de Dom
Macedo Costa como meio profilático e de contenção do contágio e transmissão
do COVID-19 (novo Coronavirus), causador da Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SARS-00V-2).
O Município de Dom Macedo Costa impôs diversas medidas temporárias e
necessárias de prevenção e controle para enfrentamento da Pandemia de
COVID-19 (Corona vírus), através do Decreto municipal n° 163/2020 de março
de 2020, dentre as quais está o estimulo a ostensiva lavagem das mãos por
todos. O Município dispõe de diversas unidades básicas de saúde, uma
unidade hospitalar e dezenas de órgãos que continuam funcionando
initerruptamente para atender as demandas diretas e indiretas da Pandemia. O
cumprimento das medidas sanitárias e de proteção com EPI's somente é
possível com a compra do produto, já que o pequeno estoque de que dispunha
está em vias de se acabar.
A caracterização da circunstância de fato que autoriza a providência ora
solicitada já se encontra presumida na hipótese específica de dispensa de
licitação estabelecida pelo art. 40 da Lei n° 13.979, de 2020. No caso, o bem
pretendido (avental, óculos de proteção etc.) tem correlação direta entre o que
se pretende contratar com o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19, pois é
recomendação de todas as autoridades sanitárias a conduta das equipes de
saúde e todas as pessoas realizarem a ostensiva proteção para evitar o
contágio.
3. PESQUISA DE PREÇOS
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A pesquisa de preço será realizada em conformidade ao artigo 21do Decreto
Municipal n° oo, de 2017, adquirindo o objeto do proponente interessado que
ofertar o menor valor, aferido aos preços de mercado.
4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
4.1 São obrigações do Contratado:
4.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Dispensa de Licitação e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando
cabível;
4.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);
4.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no
Termo de Dispensa de Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
4.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação;
4.1.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
4.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Termo de Despensa de Licitação;
4.2 São obrigações da Contratante:
4.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de
Dispensa de Licitação e seus anexos;
4.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto
recebido provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de
Dispensa de Licitação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
4.2.4 comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
4.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão ou de servidores especialmente designados;
4.2.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de
Dispensa de Licitação e seus anexos;
4.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota
fiscal e fatura fornecida pela Contratada, no que couber;
4.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada.
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S. PAGAMENTO POSTECIPADO;
5.1. O preço ofertado deverá incluir fretes, seguro e demais despesas, d
ou indiretas, necessárias ao cumprimento integral do objeto (fornecimento dos
produtos).
5.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
apresentação da nota fiscal atestada e as Certidões regularidade com os
Fiscos Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS, e negativa de débitos
trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Dispensa de
Licitação.
5.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos
exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades
eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no
cumprimento de obrigações contratuais.
5.3. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor,
dos dados da conta corrente.
5.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito
às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo
com os respectivos normativos.
5.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem se aos quantitativos de
bens efetivamente fornecidos.
5.6 A Secretaria de Saúde efetivará o pagamento devido, somente através de
depósito ou transferência para conta corrente da empresa contratada.
5.7 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro/órgão-entidade,
é necessário que o CNPJ registrado na conta corrente da empresa seja o
mesmo de sua razão social, se for diferente anexar junto à proposta
autorização para que o Banco do Brasil realize o pagamento no CNPJ
indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
5.8 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Municipal de
Saúde.
6. INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Os recursos orçamentário necessários ao cumprimento destas despesas
serão custeados pela seguinte Dotação:
Unidade: 501
Programa/Atividade: 2.020
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte de Recursos: 14
7. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
7.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo
de atividade seja compatível com os objetos desta compra.
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7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da
empresa detentora da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado
à existência de sanção que impeça a participação, mediante:

7.3. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os
protocolos de pedido de revalidação dos documentos constantes da
documentação técnica;

7.4. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as
informações realçadas, sombreadas (principalmente as publicadas no diário
oficial) e separadas respeitando, necessariamente, a ordem da relação
abaixo;

7.5. Não será necessária a apresentação da documentação por meio físico.

7.5.1. A empresa deverá apresentar os seguintes documentos:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
a)
na Junta Comercial da respectiva sede;
b) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU),
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais, com base na Portaria
Conjunta RFBIPGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
d) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do
domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a
empresa que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da aquisição;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução da aquisição;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal; e
f) Não mantiver a proposta.

.
ç1, .

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ci n0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sin°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
1.

g) A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem aciri
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
h) Advertência;
i) Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 90 dias;
j) Multa compensatória de 5% sobre o valor total da aquisição, no caso de
inexecução total do objeto;
k) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
1) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo
de até dois anos;
m)lmpedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
n) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a empresa ressarcir o Ministério pelos prejuízos
causados;
8.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, a empresa que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
8.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n°9.784, de 1999.
8.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
8.5. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial do
Município.

8.6. As penalidades serão obrigatoriamente seguir as disposições do Decreto
Municipal n0078 de abril de 2018
9. DO FORO
9.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro
da Cidade de Dom Macedo Costa, Bahia, com exclusão de qualquer outro,
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por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
alínea "d", da Constituição Federal.

Dom Macedo Costa, 14 de maio de 2020.

Luana Ediara Moreira Píton A(
Secretaria de Saúde0''
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SOLICITAÇÕES E
ORÇAMENTOS
DAS EMPRESAS
CONSULTADAS
(documentação em anexos da empresa
de proposta de menor valor)

Gmail - orçamento de lava mo móvel - Prefeitura de dom macedo costa

20/05/2020

NI Gmail

Breno Lemos <lemosbreno25gmail.com>

orçamento de lava mão móvel Prefeitura de dom macedo costa
2 mensagens
Breno Lemos <lemosbreno25gmail.com>
Para: isbplacas@hotmail.com

14 de m o deÇÓl4d:8

Prezada, Bom Dia
veio solicitar um orçamento de 3 unidade de lava mão móvel, para atente as necessidades da Prefeitu
de Dom Macedo Costa, visando o combater contra o novo corona vírus
desde já agradeço a atenção
* DADOS PRA EMISSÃO DO ORÇAMENTO
CNPJ: 13.827.019/0001-58
ENDEREÇO:PRAÇA CÔNEGO JOSE LOURENÇO- DOM MACEDO COSTA -BA
FONE:(75)3648-21 69
ISB PLACAS <isbplacashotmail.com>
Para: Breno Lemos <Iemosbreno25gmaiI.com>

14 de maio de 2020 10:34

Bom dia
Segue proposta dos tuneis.
Laécio / Jorge
ISB PLACAS & LUMINOSOS
75. 3631-7898/99965-0259/99967-1411/98831-5398

De: Breno Lemos <Iemosbreno25@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2020 10:18
Para: isbplacas@hotmail.com <isbplacas@hotmail.com>
Assunto: orçamento de lava mão móvel - Prefeitura de dom macedo costa
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

153
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CNP.J: 10.286,29510001-68

O 79.3G31-7898

Rua Antônio Mendes, n 125 SâoBenedto
Santo Antônio de Jesus - Sa
E-mail: isbpacas@hotmaU.com

LICITANTE: JORGE PEREIRA LEMOS - ME
END. COMERCIAL: RUA ANTONIO MENDES ,125 SÃO BENEDITO SANTO ANTONIO DE JESUS- BA
FONE/FAX: (75) 3631-7898 CONTATO: JORGE OU ANGELA
CNPJ —10.286295/0001-68
VALIDADE DA PROPOSTA: 60DD
DADOS BANCÁRIOS: AS 0563-0 C/C 37563-2 Banco Brasil
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

ITEM
-

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APRES.

QUANT

-....

Pia modelo tunél com d spensa para papel, suporte
pala colocação sabão li tuido, registro drenagem
com ligação de rabicho engate de agua.

UNO

03

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

680,00

2.040,00

.1
Valor Total Lote: 2.040,00
Valor por extenso: DOIS MIL E QUARENTA REAIS.

Santo Antonio de Jesus 14 MAIO 2020

/

GE PEREIRA LEMO -ME
/ CNPJ— 10.286295/0001-68

110286295/00016 81
JORGE PEREIRA LEMOS-ME
Rua Antonio Mandes n' 225

sao Bene dito (EP 44.441-514
- BAJ
LsanttJ Aiib)flk.' da Jaius
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AL0R 00 CAFIIM. EO t'
CINQUENTA MIL REAIS

OESÇRIÇ!vu 00 OBJETO
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS
lMPRESJSÀO DE MATERRL PARA USO PUBLICIT O
FOTQCPlAS E SERVIÇOS DE PLOTAGEM
FABRICAÇÃO DE LETRAS. LETREIROS E PLAC S DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO
LUMINOSOS
SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JORGE PEREIRA LEMOS
CNPJ: 10.286.295/0001-68
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a' a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:/Jrfb.gov.br> ou <http:Ilwww.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:54 do dia 19/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2020.
Código de controle da certidão: 79CE.4C6C.26B4.205C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão: 06/0P '. 14:45

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20201015715

RAZÃO SOCIAL

JORGE PEREIRA LEMOS
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.286.295/0001-68

078.091.892

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 06/04/2020, 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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Municipal.jpg

MUNICIPIO DE SANTO ANTONiO DE JESUS
AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS
CENTRO
SANTO ANTOãO DE JESUS BA
CNPJ: 13.825,476/0001-03

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
Certidão emitida em 29104/2020 sobre número: 2735/2020.
Certifico que a empresa encontra-se inscrita neste município sobre inscrição 1010900189 , em nome de (a):
Empresa: JORGE PEREIRA LEMOS-ME
Fantasia: 1.5.8 PLACAS E LUMINOSOS
C.N.P.J/CPF: 10286.295/0001-68
Endereço: RUA ANTONIO MENDES, n: 125
Complemento: CASA
Bairro: SÃO BENEDITO
Cep: 44573300
A Prefeitura do Municiplo de Santo António de Jesus, conforme disposto nos artigos 287, 288, 289, 290 e 291 da
Lei Complementar 28 de 31 de outubro de 2007 - Códigos Tributário Municipal (CTM), combinado com o
disposto no artigo 205 da Lei Federal N° 5.172, de 25110/1966 - Código Tributário Nacional (CTN). CERTIFICA: 1.
Considerando o parcelamento em nome do sujeito passivo no Simples Nacional, a exigibilidade da cobrança se
encontra suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN. Conforme disposto nos artigos 205 e 206 do CTN, este
documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para
todas as suas filiais, refere-se, exclusivamente, à situação do sujeito passivo no ãmbito da Secretaria da
Fazenda do Município de Santo Antônio de Jesus. A presente Certidão não servirá de prova contra de
quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados
pela Secretaria da Fazenda do Município de Santo António de Jesus, conforme prerrogativa legal prevista nos
Incisos de 1 a lx, do Artigo 149 do CTN.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na SECRETARIA DA FAZENDA
DO MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Departamento de Administração Tributária, localizada na
Avenida Governador Roberto Santos, 110, 1. Andar - Centro - Santo Antônio de Jesus— BA.

OBS: As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os
débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade administrativa competente.
Qualquer rasura tornará nulo este documento.
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, 29 de Abril de 2020
Validade da Certidão de Trinta dias a contar da data de sua emissão.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JORGE PEREIRA LEMOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.286.295/0001-68
Certidão n°: 5015868/2020
Expedição: 20/02/2020, às 08:56:32
Validade: 17/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica - se

que

JORGE

PEREIRA

LEMOS

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
10.286.295/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e suciest.ões: çncJttSt.1u8,hr

Consulta Regularidade do Empregador

08/04/2020

!rnprimir

CAI^
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

10.286.295/0001-68
Inscrição:
Razão Sociah]ORGE PEREIRA LEMOS ME
R ANTONIO MENDES 125 / SAO BENEDITO / SANTO ANTONIO DE JESUS /
Endereço:
BA / 44573-300

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:15/03/2020 a 12/07/2020
Certificação Número: 2020031502542189875387

Informação obtida em 08/04/2020 09:09:04

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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(

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO

DAIA DE
,

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 04108
CADASTRAL

10.286.29510001-68
MATRIZ

RTLJRA

NOME EMPRESARIAL

JORGE PEREIRA LEMOS
CODIGO E OESCRIÇÁO DAS A1IVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 -Casas de festas e eventos
90.01-9-02 -Produção musical
90.01 -9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

NÚMERO

R ANTONIO MENDES

125

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.573-300

SAO BENEDITO

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

jbplacas@hotmail.com

(75) 3631-7898

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÀO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

04/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DA1A DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 20/05/2020 às 13:10:45 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

/
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
DATA DEABERTURA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 0410812008
CADASTRAL

10.286.29510001-68
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

JORGE PEREIRA LEMOS
TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

LS.B PLACAS E LUMINOSOS

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÀO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

Côo/DO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS SECUNDARIAS

13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

213-5 - Empresário (Individual)

-

LOGRADOURO

NÚMERO

R ANTONIO MENDES

125

COMPLEMENTO

CE'

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

IJF

44.573-300

SAO BENEDITO

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

ENDEREÇO ELETRÓNICC

TELEFONE

jbplacas@hotmail.com

(75) 3631-7898

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÁO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

04/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 20/05/2020 às 13:10:45 (data e hora de Brasília).
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

10.286.295/0001-68
JORGE PEREIRA LEMOS
RS50.000,00 (Cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÚCIOS E ADMINISTRADORES (OSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

VOLTAR

IMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ

Consultas CNPJ

Estatísticas

Parceiros

Serviços CNPJ

N.1 Gmail
orçamento de lava mão móvel

Breno Lemos <Iemosbre

-

m>

Prefeitura de dom macedo costa

2 mensagens
Breno Lemos <lemosbreno25gmail.com>
Para: lavamaomovel@hotmail.com

14 dê

1'
6 _~
OWI

: o 11;

Prezada, Bom Dia
veio solicitar um orçamento de 3 unidade de lava mão móvel, para atente as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom
Macedo Costa, visando o combater contra o novo corona vírus
desde já agradeço a atenção
*

DADOS PRA EMISSÃO DO ORÇAMENTO
CNPJ: 13.827.019/0001-58
ENDEREÇO:PRAÇA CÔNEGO JOSE LOURENÇO- DOM MACEDO COSTA -BA
FONE:(75)3648-2 169

Lava Mão Movei <lavamaomovel@hotmail.com>
Para: Breno Lemos <Iemosbreno25©gmail.com>
Bom dia,
Segue em anexo, Orçamento solicitado.
Att: Rafael Leon
De: Breno Lemos <Iemosbreno25©gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 14 de maio de 2020 08:38
Para: lavamaomovei@hotmail.com <lavamaomovel©hotmail.com>
Assunto: orçamento de lava mão móvel Prefeitura de dom macedo costa
(Texto das mensagens anteriores oculto)

'

LAVAMAOMOVEL PEDIDO bahia.pdf
209K

14 de maio de 2020 10:08

r

união Vidro.#

LAVA

PEDIDO NO 391

28.266.737/0001-70
UNIÃO VIDROS INDUSTRIA E
COMERCIO DE VIDROS ÉIRELI ME
RUA ROSA MARIA SOARES. 225
GALPÃO DIICEP 58.805.530
JARDIM SORP.ILÁNSI
A
Di SOUSA-PO

MÃO MÓVEL

CLIENTE:

MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA
13.827.019/0001-58

END:

PRAÇA CÔNEGO JOSE LOURENÇO

BAIRRO:

CENTRO

CIDADE

DOM MACEDO COSTA

NOME FANTASIA:

DOM MACEDO COSTA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

INS. ESTADUAL:

CNPJ:

ISENTO

CEP:

44.560-000

ESTADO:

BAHIA

E-MAIL:
N8

TELEFONE

P2
PRODUTO

QUANT.

LAVATORIO DE MÃO MÓVEL - PERSONALIZADO

3

PREÇO TABELA DESC. PREÇO LÍQUIDC SUBTOTAL
R$ 800,00
12,50%
R$ 700,00
R$ 2.100,00

Qtde. Total:
Total (Preço Tabela):

3
R$ 2.400,00

Total de Descontos:

R$ 300,00

Valor Total:

-

R$ 2.100,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: AVISTA
Vededor: Rafael Leon
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ENTREGA CIF - MATERIAL DESTINADO PARA COMBATE A COVID-19

\
Aceite do Cliente (Assinatura e Carimbo)

19/05/2020

Gmail - orçamento de lava mão móvel - Prefeitura de dom macedo costa

NI Gmail

7.PSL\

Dreno Lemos <lemosyeno25@omaiI.com
> \

orçamento de lava mão móvel - Prefeitura de dom macedo costa
2 mensagens
Dreno Lemos <lemosbreno25@gmail.com>
Para: Iinanceiro.casadaserigrafiahotmail.com

19

Prezada, Bom Dia
veio solicitar um orçamento de 3 unidade de lava mão móvel, para atente as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, visando o combater
contra o novo carona vírus
desde já agradeço a atenção

* DADOS PRA EMISSÃO DO ORÇAMENTO
CNPJ: 13.827.019/0001-58
ENDEREÇO:PRAÇA CÕNEGO JOSE LOURENÇO- DOM MACEDO COSTA -BA
FONE:(75)3648-2169

Casa da Serigrafia Financeiro <financeiro.casadaserigra1iaho1mail.com>
Para: Breno Lemos <lemosbreno25gmaiI.com>

19 de maio de 2020 16:06

Boa tarde!
Vamos lá!
O Lavatório Intinerante fica no valor de 980,00 x 3 = 2.940,00

Att,
Daniela Coelho
Dept. Administrativo Financeiro
Casa da Serigrafia

(77) 3427-8855
(77) 9 8822-6907 (whatsapp)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6acbdad368&view=pt&search=all&permthid=Ijiread-a%3Ar-20475251 194471 05489&simpl=msg-a%3Arl 968... 112

JORGE PEREIRA LEMOS
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BAHIA

19/05/2020

Gmail - orçamento de lava mão móvel - Prefeitura de dom macedo costa

De: Breno Lemos <lemosbreno25qmaI.coin>
Enviado: terça-feira, 19 de maio de 2020 12:00
Para: tinanceiro.casadaserigrafiahotmail.com <fina nceiro.casadaserigrafiahotma il. com>
Assunto: orçamento de lava mo móvel - Prefeitura de dom macedo costa
[Texto das mensagens anlenores o*dto)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6acbdad368&view=pt&search=aII&permthid=thread-a%3Ar-20475251 194471 05489&simpl=msg-a%3Arl 968... 212

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

MAPA DE PREÇO

PR.EFEITURA MUN. DE tOM MACEDO COSTA
CNPJ ia' 1.3.827.019/0001-58
F.t aça CoxLego Jos. Loireuço. s.' n. Centro
CEP. 44.560-00'OTel: (75364.8-2127/2I69
wdommc-e doc taba.go - .br
DOM MACEDO COSTA EMPRESA1: JORGE PEREIRA
LEMOS-ME

MAPA DE PREÇO
ITEM

DESCRIÇÃO
LAVATÓRIOS
MOVEIS
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

UND. QUANT. PREÇO UNIT.
PARA

VALOR TOTAL

UND.

3

R$ 680,00

EMPRESA 2: UNIÃO VIDROS
INDUSTRIA E COMERCIO DE
VIDROS EIRELEI-ME

DOM MACE-F)0 COSTA
EMPRESA 3: CASA DA
SERIGRAFIA

VALORES MÉDIOS

PREÇO TOTAL

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

MÉD.
PREÇOS
UNIT

MÉD.
PREÇOS
TOTAL

R$ 2.040,00

R$ 700,00

R$ 2.100,00

R$ 980,00

R$ 2.940,00

R$ 786,67

R$ 2.360,00

R$ 2.100,00

R$ 2.040,00

R$ 2.940,00

R$ 2.360,00

MENOR PREÇO DO ITEM 1: EMPRESA JORGE PEREIRA LEMOS -ME

O PREÇO DA PROPOSTA DA EMPRESA JORGE PEREIRA LEMOS -ME PARA O ITEM 1 , TAMBÉM APRESENTASSE ABAIXO DO VALOR MÉDIO

LUANA EDIARA
SECRETAR
DATA

e EIRA P .JNt
.'

:4
W.

'7..

.,
tt *
-t

PREFEITURA MUN. DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n° 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/ n°, Centro
CEP: 44.560-000 Tel: (75)3648-2127/2169
www.dommacedocosta.ba.gov.br
DOM MACEDO COSTA - BA

DOM MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO

\\

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ no 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sino , Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA
DESPACHO DO PREFEITO:
À CPL para a abertura de Processo Licitatôrio, se necessário, colhendo a dotação orçamentária c
Contabilidade Municipal, encaminhando-se, posteriormente ao Setor Jurídico para análise do Proces
Administrativo, com vistas a assegurar o cumprimento do quanto previsto na Lei n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável.
Dom Macedo Costa, 20 de maio de 2020.
Ass. Prefeito:

INFORMAÇÃO SOBRE A DOTAÇÃO E O SALDO ORÇAMENTÁIO
Certificamos a VExa que há recurso(s) orçamentário(S) para o pagamento da(s) obrigação(ões),
conforme dotação abaixo especificada:
Unidade(s): 501
Projeto/Atividade(s): 2.020
Elemento Despesa(s): 3.3.90.30.00
Fonte(s): 14
Dom Macedo Costa, 20 de maio de 2020.
Ass. contabilidade:

Parecer Jurídico:
Esta Assessoria Jurídica apresenta Parecer Jurídica em anexo.
Dom Macedo Costa, 20 de maio de 2020.
Ass. Assessoria Jurídica:

JUSTIFICATIVA DA COMISSAO
Autuo o presente Processo, vez que regular. No mérito, salvo melhor juízo, somos do entendimento que
para a mencionada contratação é dispensável licitação tendo em vista o preceito legal referido pela
Assessoria Jurídica deste Município, junto à empresa JORGE PEREIRA LEMOS - ME CNPJ/MF n°
(CNPJ: 10.286.295/0001-68). Em tempo, encaminhamos a V.Ex8 o presente Processo, correspondente à
Dispensa n° 169-2020, para devida ratificação
Dom Macedo Costa, 20 de maio de 2020.
Presidente:
Membros:
Membros

Termo de Ratificação:
Acatando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município, e,
ainda, encontrando-se o Processo regularmente instruído na forma da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável e alterações posteriores
RATIFICO a mencionada declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto a empresa,
JORGE PEREIRA LEMOS - MECNPJ/MF n° (CNPJ: 10.286.295/0001-68.) com valor estimado de R$
2.040,00, (dois mil e quarenta reais), a fim de que produza os seu jurídicos e legais efeitos. Publique-se
na forma da lei.
Dom Macedo Costa, 20 de maio de 2020.
Ass. Prefeito:

. P. 12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169
DOM MACEDO COSTA - BA

PARECER JURÍDICO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n113.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/n°. Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
Dom Macedo Costa - BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43612020
SOLICITANTE: Prefeito Municipal de Dom Macedo Costa
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Aquisição. COVID-19

PARECER JURÍDICO
1. RELATÓRIO
O Perfeito Municipal de Dom Macedo de Costa solicita parecer jurídico sobre a regularidade do
Processo Administrativo em epígrafe, que tem por objeto a aquisição de lavatórios móveis para
higienização das mãos, visando atender as necessidades de controle e propagação do covid..19,
em ação realizada no município pela Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019.nCov), em face de Solicitação de Despesa encaminhada pela Sr(a). Luana Ediara
Moreira Piton, Secretária Municipal de Saúde.
Há registro de que há existência de disponibilidade financeira para suportar as despesas com a
futura contratação, ao fim deste processo, de acordo com o que estabelece o art. 167 da Constituição
Federal e art. 15 da Lei de Licitações e contratos administrativos.
Consta nos autos a publicação do Decreto Municipal no 163, de 27 de março de 2020 que declara
situação de emergência no Município de Dom Macedo Costa, em razão da pandemia do novo
coronavirus (COVID-1 9).
Entre as cotações obtidas em pesquisa a de menor valor foi no montante de R$ 2.040,00 (dois mil
ME - CNPJ N.°
e quarenta reais), apresentada pela empresa JORGE PEREIRA LEMOS
10.286.295/0001.68.
É o relatório.
2. RESPOSTA À CONSULTA
A licitação pública é um instrumento criado pelo ordenamento jurídico para dar efetividade à norma
constitucional que garante a igualdade entre todos quantos desejem contratar com o Poder Público, a fim
de que sejam preservados os princípios em que se assenta a Administração Pública.
Da leitura do dispositivo constitucional conclui-se que essa regra poderá comportar exceções.
Essas exceções estão calcadas exatamente na consecução do interesse público.
Ao se falar em situações em que o poder público poderá contratar sem prévia licitação, se está na
verdade falando de dispensa e de inexigibilidade de licitação. São os meios pelos quais a Lei n°. 8.666/93
autoriza a Administração a fugir do procedimento padrão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ n113.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-212713648-2169
Dom Macedo Costa BA
-

A Lei n°. 8.666/93 trata das situações de dispensa de licitação no art. 17 e 24, ao passo que
disciplina os casos de inexigibilidade de licitação no art. 25. A dispensa e inexigibilidade são situações
totalmente distintas, fundamentadas em razões autônomas.
Na dispensa há possibilidade de competição, o que tomada o certame possível, porém a lei elege
valores que precisam ser alcançados ou os reputa tão importantes ou superiores ao procedimento formal,
de modo que autoriza o administrador a furtar-se de realizá-lo.
A inexigibilidade de licitação encontra fundamento em situações onde não é possível realizar-se a
competição, noção implícita ao instituto da licitação. O motivo para não licitar, portanto, é óbvio, pois
inócuo seria o certame.
Nos casos de dispensa, os artigos 17 e 24 elencam de forma exaustiva as situações onde a
Administração poderá deixar de licitar.
No caso especifico, o Municipio deseja realizar a aquisição de lavatórios móveis para
higienização das mãos, visando atender as necessidades de controle e propagação do covid-19,
em ação realizada no município pela Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019.nCov). O valor apresentado enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação
prevista no art. 24, 11 da Lei n° 8.666/93. Contudo, tendo em vista a escassez do material pretendido no
mercado e emergência para sua aquisição, não foi possível obter cotações suficientes.
Entretanto a contratação pretendida é de relevante interesse, sobretudo em face do combate a
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11103/2020, segundo o qual não há meios
para o Município senão proceder a contratação, com fulcro no art. 40 da Lei n.° 13.979/2020, que
estabelece a possibilidade de contratação por dispensa de Licitação, senão vejamos:

Art. 4C É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que (rata esta Lei.
(Redação dada pela Medida
Provisona n 926, de 2020)
§ 10 A dispensa de licitação a que se refere o capuf deste artigo é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 20 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 30 do art. 80 da Lei n° 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.
§ 31 Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
i

~\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ ri0 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, sln°, Centro
CEP; 44.560-000
Fone/Fax: (7 5)3648-212713648-2169
Dom Macedo Costa - BA
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, compro vadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de
2020)
Ari. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere
o caput do art. 40 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 n°926. de 2020)
Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
(Incluído pela Medida
Provisória n° 926. de 2020)
/ - ocorrência de situação de emergência;
(Incluído pela Medida Provisória
n° 926. de 20201
li - necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência;
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares: e
(Incluído pela
Medida Provisória n° 926, de 2020
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação
(incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
de emergência.
Au. 40-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
(incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
comuns.
Art. 40-O O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
(incluído pela Medida Provisória n° 926, de
durante a gestão do contrato.
2020)
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
(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
simplificado.
§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que
(Incluído pela Medida Provisória a° 926. de
se refere o caput conterá
(incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
- declaração do objeto;
(Incluido pela Medida
Ii - fundamentação simplificada da contratação;
Provisória n° 926. de 2020)
(Incluído pela Medida
III - descrição resumida da solução apresentada;
Provisória n° 926. de 2020)
IV - requisitos da contratação;

(incluído pela Medida Provisória n° 926. de

20201
V - critérios de medição e pagamento;

(incluído pela Medida Provisória n°

926. de 2020)
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 20201
parámetros:
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a)Portal de Compras do Governo Federal;
Provisória n° 926. de 2020)
b)pesquisa publicada em mídia especializada,
specializada;(incluído pela Medida
Provisória n° 926, de 2020)
c)
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
(Incluído pela
Medida Provisória n°926. de 2020)
d)contrata çÔes similares de outros entes públicos; ou
(Incluído pela
Medida Provisória n° 926. de 2020)
e)pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
(incluído pela
Medida Provisória n°926, de 2020)
VII- adequação orçamentária.
(Incluído pela Medida Provisória no 926, de
2020)
§ 20 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)
§ 30
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 pela
Medida Provisória n° 926, de 2020)
Art. 41-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa,
poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade
relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 70 da Constituição.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926,
de 2020)
Art. 40-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos
[Incluído pela
dos procedimentos Iicitatórios serão reduzidos pela metade.
nc
Medida Provisória 926. de 2020)
§ 10 Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
(incluído pela Medida
arredondado para o número inteiro antecedente.
Provisória n° 926. de 2020)
§ 20 Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
devolutivo.
§ 30 Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o .
39 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata
(Incluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
o caput.
Art. 0-H Os contratos regidos por esta Lei lerão prazo 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
tlncluído pela Medida Provisória n° 926. de 2020)
saúde pública
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Art. 4°-1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta
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.
(Incluido pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
Sobre a matéria, leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 12a Edição, Dialética, pág. 287, que as hipóteses de dispensa de licitação
podem ser sistematizadas segundo o ângulo de manifestação de desequilíbrio na relação custo/benefício,
do seguinte modo:
"a) custo econômico da licitação: quando o custo econômico da licitação for
superior ao beneficio dela extraível (incs. 1 e II);
b) custo temporal da licitação: quando a demora na realização da licitação
puder acarretar a ineficácia da contratação (incs. III, IV, XII e XVII!);
c) ausência de potencialidade de benefício: quando inexistir potencialidade de
beneficio em decorrência da licitação (incs. V, VII, VIII, Xl, XIV, XVII, X'XIII,
XXVI e XXVIII);
d) função extraeconômica da contratação: quando a contratação não for
notteada pelo critério da vantagem económica, porque o Estado busca realizar
outros fins (incs. VI. IX, X. Xlii, XV. XIX. XX, XX?, XXIV, XXV e XXVII)."
A Lei federal n°. 8.666/93 traz, exaustivamente, os casos de dispensa de licitação, dentre os quais
aquele que se refere a casos de emergência ou de calamidade pública, nos termos de seu art. 24, IV:
Ari. 24. É dispensável a licitação.'
lv nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urqência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a sequrana 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 calam/dada, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos:
-

A dispensa de licitação, no caso do dispositivo citado, deriva do custo temporal da licitação:
quando a demora na realização da licitação puder acarretar a ineficácia da contratação, levando inclusive
pessoas a perecerem em face da impossibilidade de transferências para unidades de saúde com melhor
suporte em outros municipios.
Segundo o autor Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 81Edição, Dialética, pág. 239 e 240, ao comentar o dispositivo, leciona:
Para a dispensa de licitação, incumbe à Administração avaliar a presença de
dois reqvisitos:
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a) Demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano;
b) Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para e1(rnJiJr
j
o risco.
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Assim, no caso específico, a situação concreta enseja medidas emergenciais, tendo em vista o
estado de calamidade pública nacional reconhecido através do Decreto Legislativo n.° 6 de 2020 em 20
de março do ano corrente, bem como o estado de emergência municipal declarado através do Decreto
Municipal n.° 163, de 27 de março de 2020.
Deste modo, nos termos do art. 24, IV, da Lei n°. 8.666/93 c/c o art. 40 da Le n.° 13.979/2020, a
situação em tela exige socorro emergencial, uma vez que pode ocasionar dano para os pacientes do
SUS, municipes e para toda a Administração que ficaria inviabilizada de funcionar, sendo a contratação
direta medida adequada e efetiva a atender a urgência que a situação de risco exige.
Verificada a regularidade fiscal da licitante, especialmente perante a Fazenda Federal, inclusive
quanto às Contribuições Previdenciárias e perante o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (CRFFGTS), não vejo óbice a contratação direta da empresa que apresentou o menor orçamento para o
serviço pretendido.
III. CONCLUSÃO
Pelo exposto, com baste em tudo quanto acima dito, opino favoravelmente pela contratação em
tela, mediante processo de contratação direta da aquisição por dispensa junto à empresa JORGE
PEREIRA LEMOS - ME - CNPJ N.° 10.286.295/0001-68 com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93 dc o
art. 40 da Lei n.° 13.979/2020, estando o preço compatível com o valor de mercado e após a verificação
da regularidade fiscal e trabalhista.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se obteve às questões jurídicas
observadas na instrução processual. Não se incluem âmbito da análise da assessoria jurídica os
elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja
exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.
À consideração superior.
É o parecer.
Dom Macedo Costa, 20 de maio de 2020.
1;
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 169/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL'
DE DOM MACEDO COSTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 11.258.678/000195- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 436/2020. Objeto: Aquisição de lavatórios móvel
para higienização das mão, visando atender as necessidades de controle e
propagação do covid-19, em ação realizadas no município pela Secretaria Municipal
de Saúde envolvido nos trabalhos de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Total de
itens: 01. Fundamento legal: lei n° 13.979/2020. Justificativa: art. 40 da lei n°
13.979/2020. Solicitação de Declaração de dispensa de licitação em 20/05/2020.
SECRETARIO DE SAUDE. Ratificação em 20/05/2020. PREFEITO MUNICIPAL DOM
MACACEDO COSTA. Valor - Global: R$ 2.040,00. CNPJ da
contratada- 10.286.29510001-68 RAZÃO SOCIAL: JORGE PEREIRA LEMOS- ME
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• Extrato de Dispensa de Licitação N° 167/2020 Comercial Viana Eireli.
• Extrato de Dispensa de Licitação N° 168/2020 Jadson Ribeiro dos
Santos de Lima Eireli.
• Extrato de Dispensa de Licitação N° 169/2020 Jorge Pereira Lemos
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• Extrato de Dispensa de Licitação N° 172/2020
Produtos Sanaentes LTDA.
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Esse município tem
Imprensa Oficial.
A Lei exige que todo gestor
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 167/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 11.258.678/0001-95PROCESSO ADMINISTRATIVO: 434/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos para aferição
de temperatura para atender as necessidades de verificação e controle da temperatura das
pessoas que passam pela abordagem da barreira sanitária do município, de mesmo modo
mantem a proteção dos profissionais de saúde e demais servidores da Secretaria Municipal
de Saúde envolvido nos trabalhos de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Total de itens: 01.
Fundamento legal: lei n° 13.979/2020. Justificativa: art. 4° da lei n° 13.979/2020. Solicitação de
Declaração de dispensa de licitação em 20/05/2020. SECRETÁRIO DE SAUDE. Ratificação em
20/05/2020. PREFEITO MUNICIPAL DOM MACACEDO COSTA. Valor Global: R$ 996,00.
CNPJ da contratada:04.668.436/0001-04RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL VIANA EIRELI

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 168/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 11.258.678/0001-95PROCESSO ADMINISTRATIVO: 435/2020. Objeto: Aquisição de material de proteção
individual PROTETOR FACIAL para atender as necessidades de proteção dos profissionais
de saúde e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV). Total de itens: 01. Fundamento legal: lei n° 13.979/2020.
Justificativa: art. 4° da lei n° 13.979/2020. Solicitação de Declaração de dispensa de licitação em
20/05/2020. SECRETÁRIO DE SAUDE. Ratificação em 20/05/2020. PREFEITO MUNICIPAL
DOM MACACEDO COSTA. Valor Global: R$ 2.000,00. CNPJ da contratada:20.791.516/000109RAZÃO SOCIAL: JADSON RIBEIRO DOS SANTOS DE LIMA EIRELI

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 169/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 11.258.678/0001-95PROCESSO ADMINISTRATIVO: 436/2020. Objeto: Aquisição de lavatórios móvel para
higienização das mãos, visando atender as necessidades de controle e propagação do covid19, em ação realizadas no município pela Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos
trabalhos de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Total de itens: 01. Fundamento legal: lei n°
13.979/2020. Justificativa: art. 4° da lei n° 13.979/2020. Solicitação de Declaração de dispensa de
licitação em 20/05/2020. SECRETÁRIO DE SAUDE. Ratificação em 20/05/2020. PREFEITO
MUNICIPAL DOM MACACEDO COSTA. Valor Global: R$ 2.040,00. CNPJ da
contratada:10.286.295/0001-68RAZÃO SOCIAL: JORGE PEREIRA LEMOS- ME

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 172/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 11.258.678/0001-95PROCESSO ADMINISTRATIVO: 441/2020. Objeto: Aquisição de macacão de proteção
individual, visando mantem a proteção dos profissionais de saúde e demais servidores da
Secretaria Municipal de Saúde envolvido nos trabalhos de enfrentamento da Emergência em
Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). Total
de itens: 01. Fundamento legal: lei no 13.979/2020. Justificativa: art. 40 da lei n° 13.979/2020.
Solicitação de Declaração de dispensa de licitação em 27/05/2020. SECRETÁRIO DE SAUDE.
Ratificação em 27/05/2020. PREFEITO MUNICIPAL DOM MACACEDO COSTA. Valor
Global: R$ 8.400,00. CNPJ da contratada:26.154.137/0001-94 RAZÃO SOCIAL: FONSECA E
ROCHA PRODUTOS SANAENTES -LTDA
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XRMH9H2JHWH4GCSBA6VOAW
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