Sa-n6aTerezinha

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N°. 137/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 056/2020: CONTRATAÇÃO DE
E MPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
A VENTAL IMPERMEÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA
TERESINHA - BAHIA, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA
PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ESTABELECE A LEI
FEDERAL N° 13.979/2020.
SOLICITANTE
BASE LEGAL
CONTRATADO
VALOR GLOBAL
ESTIMADO
CONTRATO

Secretaria Municipal de Saúde
Art. 24, inciso II, Lei N°8.666, de 21/06/1993
JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538
R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais)
100/2020
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ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE
1.

Objeto:

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos que norteiam a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA
TERESINHA - BANIA, NO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME
ESTABELECE A LEI FEDERAL N° 13.979/2020

2.

Justificativa:

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações técnicas para
a aquisição de Avental impermeável que irá atender o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19 - Coronavírus.
Neste momento em que o Brasil e o mundo atravessam uma das maiores crises já vividas, a pandemia
gerada pelo COVID-19 - Coronavírus, mais do que nunca, é fundamental a manutenção das unidades de saúde
com Avental impermeável, visando garantir o atendimento da população em situação de vulnerabilidade, neste
momento de situação de emergência, evitar existência de risco a segurança de pessoas, servidores, os agentes
de saúde e pacientes.
Partindo para a situação prática, o Município de Santa Teresinha, através do Decreto N° 1393 e
1394/2020, estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
Internacional decorrentes do COVID-19 - Coronavírus, bem como regulamentou estas medidas.
Ocorre que o Município se deparou, com uma necessidade a ser atendida: o desabastecimento de
nossos fornecedores com contrato vigente, e precisa encontrar um fornecedor apto a atender a demanda um
particular que esteja enquadrado nas situações excludentes.
Esta necessidade está fundamentada na Medida Provisória n° 926/2020, a qual, alterou a Lei Federal n°
13.979/20, que trata das normas licitatórias e contratuais para o período de combate do COVID-19 Coronavírus, tendo em vista o desabastecimento nos fornecedores com contratos vigentes junto a esta
Prefeitura.
A aquisição destes produtos são medidas para viabilizar o tratamento e/ou obstar a contaminação ou a
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propagação do COVID-19 - Coronavírus nas Unidades de Saúde de nosso Município.
Enfim, a aquisição do Avental impermeável, objeto deste Termo de Referência, visa atender a alta
demanda das unidades básicas de saúde, bem como, hospitais, destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 - Coronavírus e garantir saúde de qualidade
à população, os quais, em caso de ausência poderão comprometer o atendimento à população de nosso
Município.

3.

Fundamentação Legal:

Lei Federal n° 13.979 de 06/02/2020 alterada pela Medida Provisória n° 926/2020 de 20/03/2020, Decreto
Municipal N° 1393 e 1394/2020, bem como a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

4.

Do Valor:

O valor médio estimado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a contratar foi baseado em Pesquisa de
Preços elaborada no objetivo de atender as orientações legais e normativas, sendo que apenas uma empresa
acudiu ao chamamento com estoque para imediato fornecimento.
O fornecimento está incluído todos os custos diretos e indiretos necessários ao perfeito fornecimento dos bens,
inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, mão-deobra para carga e descarga, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação
social trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, bem como o lucro.
5.

Forma de Execução:

O objeto deste Termo de Referência será de entrega IMEDIATA, em até 24(vinte e quatro) horas, mediante
autorização da respectiva Secretaria solicitante
Os itens licitados somente serão recebidos mediante a apresentação da Nota Fiscal. Não será permitido o
recebimento com VALES PARA POSTERIOR FATURAMENTO;
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As embalagens deverão apresentar identificação dos itens licitados, marca do fabricante, número de lote, data
de fabricação, prazo de validade que não deverá ser inferior a 12 meses, registro no Ministério da Saúde e nome
do responsável técnico com respectivo número do CRF;
O transporte e o descarregamento ocorrerão por conta exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer custo
adicional solicitado posteriormente

LOCAL DE FORNECIMENTO:

•

Os fornecimentos do objeto desta licitação deverão ser realizados no Almoxarifado da Secretaria de Saúde,
no município de Santa Teresinha/Bahia, de acordo com a solicitação de fornecimento.
Especificação I Detalhamento:

6.

ITEM

1

41

7.

DESCRIÇÃO

UNID

AVENTAL IMPERMEÁVEL DE
VINIL FECHADO E PRODUZIDO
EM PVC, DE ACORDO COM A
UND
NORMA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/AVISA N° 05/2020,
COR BRANCA
VALOR TOTAL

QUANT

MARCA

VALOR
U NIT

VALOR
TOTAL

100

Vigência:

A vigência da contratação será de 06(seis) meses e iniciará na data de sua assinatura.
8. Dotação Orçamentária
Conforme Orçamento Municipal para 2020 a ser fornecida pela Contabilidade
9.

Pagamento

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal, devidamente certificada e
atestada por autoridade competente; com as seguintes certidões: Receita Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual
e Municipal, no caso de pessoa jurídica;
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Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
No mínimo, um agente público, representante da administração receberá os produtos entregues pelo fornecedor
e, após a devida conferencia aporá sua assinatura, local e data atestando que os produtos entregues estão de
acordo com as características de quantidade e qualidade contratadas pela administração. Caso haja alguma
i nconformidade a autoridade superior deverá ser comunicada para adoção de medidas cabíveis.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.
ii DO Infrações e das Sanções'Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8,666/93, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da
licitação:
Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de Prestar os serviços exigidos no certame;
Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Comportar-se de modo inidõneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame.
A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
Multa de até 1%(um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
I mpedimento de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até cinco anos;
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A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
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.
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Legislação aplicável nos casos omissos: conforme Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Diante disto, se faz necessário realizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BAHIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO COMBATE E
PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CORONAVÍRUS, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL
N° 13.979/2020, com o prazo de 06(seis) meses.
Faz a Administração Pública a escolha da Pessoa Jurídica denominada JOELIO SANTANA DE JESUS
03748321538, CNPJ de n. 35.913.061/0001-24.
Razão da escolha:
Optou-se pela referida empresa em razão da urgência de aquisição de Avental impermeável, proveniente
da pandemia do COVID — 19 - Coronavirus, haja vista que, o município de Santa Teresinha, dispõe de poucas
empresas que fornecem esses materiais, ficando inviável, a realização de pesquisa de preços do mercado,
sendo assim, a empresa em epigrafe, nos oferece referência técnica necessária para a execução do
fornecimento, o que, de forma geral, demonstra que está apta a realizar o objeto pretendido pelo Município de
forma integral, contemplando todas as suas necessidades.
Justificativa do preço:
Não efetivou-se levantamento de preço junto as empresas que pudessem prestar o fornecimento
necessários ao suprimento das necessidades do Município, sendo que, como consta nos autos, o município não
dispõe de empresas qualificadas para suprir em caráter emergencial, a necessidade do município, haja vista
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que, somente a empresa JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538 ofereceu cotação para os itens
necessários para atender a Secretaria de Saúde, na forma da cotação em anexo, que a este se integra para
todos os efeitos legais.
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS
Os pagamentos a serem efetuados para a empresa a ser contratada, ocorrerão mediante a aferição ao
fornecimento/serviço, após atesto do setor competente e, nas condições e especificações constantes da cotação
de preços, além da conformidade com os recursos financeiros que darão suporte ao contrato a ser celebrado
entre as partes.
Considerando pesquisa junto ao Orçamento Municipal do corrente exercício e constatando que existe
disponibilidade de Dotações Orçamentárias para as contabilizações das referidas despesas, encaminhamos o
presente Processo ao Exmo. Sr. Prefeito, a fim de que, após a sua análise, autorize a abertura do competente
Processo Administrativo de Dispensa de Licita - , conform

stabelece A LEI FEDERAL N° 13.979/2020.

Santa Teresinha — Bahia, 05 de maio de 2020.
C
f:et
CLAUDIA PEDREIRA SOUZA SANTOS
SECRETARIA DE SAÚDE

Praça Apio Medrado siri — Centro — Santa Terezinha — Bahia
CEP 44.590.000 — site: www.santaTerezinha.ba.io.org.br
CNPJ: 13.693.650/0001-01 Fone:(75) 3639-2132 Fax (75) 36392141

c0)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a38d194a-e619-4926-8d27-dc0d136973c6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a38d194a-e619-4926-8d27-dc0d136973c6

N:\
J OELIO SANTANA DE JESUS
CNPJ 35.913.061/0001-24
R UA DA LAGOA,812 CENTRO-- CEP 46875-000 ITATIM BANIA

Descri&
Avenca! impermeável de
vinil fechado é
p roduzido em PVC
laminado e é 100%
I mpermeável, resistente
a solventes orgânicos e
contra a respingos e
produtos concentrado
durante o uso
h ospitalar, mangas
longas com elásticos no$
punhos. De acordo a
nota técrdca
GYINIS/GGTEVANVISA

Quantidade J Valor unitário R$
100
1.500

Total RÁ

N 05/202Q COR _BRANCA

Condição de pagarnento
(avista)
Prazo de entrega : 10

dias.

f

0
0

R EDMI NOTE 8
M QUAL) CAMERA
^itiísTá:

ktilN4**)
COTAÇÃO DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Setor de Licitações e Contratos

'Somente aquele que desistir é que jamais vencerá''
Aline Saab
DADOS DA EMPRESA
NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME

MAX MIX

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.849.752

CNPJ: 14.625.838/0001-85
ENDEREÇO: PRAÇA DA FEIRA, S/N - CENTRO - ITIRUÇU — BA

E-MAIL: maxmix1611@hotmail.com

TELEFONE: 73- 3538 1685 99198/1127

IT

1

PRODUTOS DETALHADOS

P.UNIT

P.TOTAL

Avental impermeável de vinil fechado é produzido em PVC laminado e é 100%
impermeável, resistente a solventes orgânicos e contra respingos de produtos
concentrados durante o uso hospitalar, mangas longas com elásticos nos punhos .
de acordo com a nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N 05/2020 COR BRANCA

R$
59,79

2.989,50

QT

50

R$

Validade da Proposta: 90 dias
Prazo de Entrega: Imediato
Condição de Pagamento: 30 dias

ltiruçu, 05 de Maio de 2020

20.9
Maxwell de Novais S ntos
CPF:0O5.483.62-56
Proprietário

-

1
14.625.838/0001-8-6
-7
ME
•
NOVAIS SANTOS

F
L

MAXWELL DE
EIIN
PRAÇA DA FEIRA, 000
46560.
CENTRO - CEP
1 TIRUÇU - BANIA

Praça da Feira, s/n — Centro — CEP 45.350-000 — ltiruçu-BA -CNPJ 14.625.838/0001-85
I nsc. Estadual 14.849.752 Tel.(73)3538-1685 /1 9198 1127 email : maxmix1611@hotmail.cor}
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Cotação rf 1031

Hospital
PRODUMS IX% TUKO.001 I NOSMIRLARIS

Feira de Santana, 05 Maio de 2020
A
Prefeitura Municipal de Santa terezinha — Ba
Fundo municipal de saúde
Att: Setor de compras

ri575cAsA891.

0001-O

HOSPITAL PRODUTO
OR.i0POIC(IS E MOSPITILA HES LTDA- ME

I

A V. GI:.1"ÚtiO VARGAS, 1219
Cf Nt'rRO -CEP: 44.001- 525
R A riE SANTANA -BA.

Cotação de Preços
Item 01 — Avental impermeável de vinil fechado é produzido em PVC laminado
e é 100% impermeável, resistente a solventes orgânicos e contra respingos de
produtos concentrados durante o uso hospitalar, mangas longas com elásticos
nos punhos . de acordo com a nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N 05/2020
COR BRANCA
Q uantidade. 50
Unidade und
Preço Unitario: R$ 55,00
R$ 2.750,00
Preço total.
Entrega em 10 dias úteis
Pagamento a vista
Validade da Proposta 60 dias
Valor total R$ 2.750,00( Dois mil setecentos e cinqüenta reais )

Banco Brasil
Ag 0041-8
CC 41.970-2
liveira Ribe o(75)3625-3013
Contato: Emilio Clebt
9aoAcasadobospital.com.br
1

CASA DO HOSPITAL PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA
AV. GETULIO VARGAS,1219- CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BAHIA
CNPJ 05.891.600/0001-00 IE 62.410.108-PP
175) 3625-3013 3021-6513 www.casadohospitalçom.br
vendasOc.asadohospitalcom.br
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Coso do

Identificação
Nome Empresarial
JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538
Nome do Empresário
JOELIO SANTANA DE JESUS
Nome Fantasia
RADIO A VOZ DA CIDADE
Capital Social
40.000,00
Número Identidade
Orgão Emissor
928371743
SSP

UF Emissor
BA

CPF
037 483 215-38

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Inicio da Situação Cadastral Vigente
07/01/2020

N úmeros de Registro
CNPJ
35.913.061/0001-24

NIRE
29 80841007-0

Endereço Comercial
CEP
46875-000
Bairro
CENTRO

Logradouro
RUA DA LAGOA
Municipio
ITATIM

Número
812
UF
BA

Atividades
Data de Inicio de Atividades
Forma de Atuação
07/01/2020
Estabelecimento fixo
Ocupação Principal
Proprietário(a) de carro de som para fins publicitários, independente
Atividade Principal(CNAE)
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Ocupações Secundárias
Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
artigos médicos e ortopédicos
Locutor(a) de mensagens fonadas e 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas
ao vivo, independente
anteriormente
Motorista (por aplicativo ou não)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não
i ndependente
especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
M unicípio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
a mbientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
E mpresas e Negócios — REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municiiír
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

N úmero do Recibo
ME55302016

Número do Identificador
35913061000124

Data de Emissão
30/04/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a38d194a-e619-4926-8d27-dc0d136973c6

(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://wvon.receita.fazenda.aov,br/PessoaJurldica/CNPJficaUconsulta.ase
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CER VIDÃO NEGATIVA DE TRIBUT
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14/05/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538
CNPJ: 35.913.061/0001-24
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:43:06 do dia 14/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2020.
Código de controle da certidão: EB61.8604.3957.5245
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.913.061/0001-24
Certidão n°: 10956789/2020
Expedição: 15/05/2020, às 11:53:38
Validade: 10/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538 (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.913.061/0001-24, 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
T ribunais 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
a utenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
I nternet (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
r ecolhimentos 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.

. br
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PODER JUDICIÁRIO
Jr3TIÇA DO TRABALHO

Emissão: 18/05/2020 08:53

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°: 20201438919
RAZÃO SOCIAL

JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

167.218.170

35.913.061/0001-24

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 Dívida
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 18/05/2020, 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
FAZENDARIAS 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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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
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Dúvidas mais Frequentes 1 Início 1V - 1

Situação de Regularidade do
Empregador
Inscrição(CNPJ ou CEI): 35.913.061/0001-24

Empregador não cadastrado.

ara cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constituição da
Wpresa.

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

on%

SãiãTerezinha
Unidvs pelo
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 137/2020
COMUNICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO DE DESPESA
Santa Teresinha - BA, 18 de maio de 2020.
SECRETARIA DE SAÚDE
SR.CLAÚ DIA PEDREIRA SOUZA SANTOS
PARA: PREFEITO MUNICIPAL
SR°. JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
Sr. Gestor,
É dever do Gestor, observando e atendendo, sempre, as legislações vigentes e pertinentes, assegurar a
continuidade da prestação dos serviços essenciais à população, e, para que isto, neste momento, em que o
mundo sofre uma pandemia do novo COVID-19 - Coronavírus, visando a segurança e proteção dos servidores
da saúde, que prestarão atendimento a população afetada pelo vírus, é preciso todo esforço para protegê-los
nesse momento crítico, o qual, deve ser feito por meio de FORNECIMENTO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL, que
tem por finalidade diminuir, minimizar e, se possível, eliminar os riscos de contaminação, bem como, materiais
hospitalares, visando a otimização e melhor atendimento, assim como melhor eficácia no diagnóstico de
pacientes, sendo que em caso de ausência pode comprometer toda a equipe de saúde, que realizam esses
atendimentos, a fim de combater a proliferação do vírus.
A emergência da contratação justifica-se pela promulgação da Lei Federal N° 13.979/2020, alterada pela
Medida provisória n° 962/2020 e 961/2020, (legislações em anexo) e da necessidade da aquisição de álcool gel,
considerando a essencialidade da proteção da equipe de saúde.
Ressaltamos que as responsabilidades assumidas pela gestão municipal encontram-se dentro de um
contexto complexo definido por Leis, e, existe ainda um conjunto de responsabilidades amplamente amparadas
na Constituição Federal, definidas como direitos fundamentas.
A emergência realizada com a dispensa de procedimento licitatório para contratar pessoa jurídica servirá
para garantir a continuidade dos serviços emergenciais, proveniente para o combate da pandemia do COVID-19.
Dispõe a Lei 13.979/2020:
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 importância internacional decorrente do
COVID-19 - Coronavírus de que trata esta Lei.

(Redação dada pela Medida Provisória n°926, de 2020)

Praça Apio Medrado s/n — Centro — Santa Terezinha — Bahia
CEP 44.590.000 — site: www.santaTerezinha.ba.io.org.br
CNPJ: 13.693.650/0001-01 Fone:(75) 3639-2132 Fax (75) 36392141
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

Sán6êTerezinha
Unidos pelo Prove.°
§ 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 COVID-19 Coronavírus.
§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (intemet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no§ 3° do art. 8° 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.
§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar
com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou
serviço a ser adquirido.
(Incluído pela Medida Provisória n° 926, 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.
(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)
I - ocorrência de situação de emergência;

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
926, de 2020)

[Incluído pela Medida Provisória n°

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 contrafação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

(Incluído

Antes os fatos apresentados, colhe-se de imediato o seu enquadramento na hipótese normativa referida,
posto que se apresenta, a caracterização de " urgência na aquisição de Avental impermeável, evitando a
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a saúde das pessoas..."
Destarte, estamos perante o instituo da licitação dispensável, seja pela emergência, seja pelo fato de não
haver tempo abio para conclusão de um novo certame, e sem prejuízo para a Administração.
Assim, solicitamos, no sentido de superar a urgência, e só enquanto esta durar, levando em
consideração que:
A contratação em caráter de emergência, com dispensa de licitação, de uma pessoa jurídica apta a
prestar os fornecimentos compatíveis com a necessidade momentânea do Município, nas unidades de
saúde.

Praça Apio Medrado s/n — Centro — Santa Terezinha — Bahia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

anba
ezinha
Sniá, pelo Pnw

O quantitativo e valores, da planilha a seguir, atenderão a demanda com base nas justificativas e
levantamentos, constantes deste Processo Administrativo n° 137/2020:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID QUANT

MARCA

VALOR UNIT

VALOR
TOTAL

AVENTAL
IMPERMEÁVEL DE VINIL
FECHADO
E
CONFORME NORMA
PRODUZIDO EM PVC,
UND
TÉCNICA
1
DE ACORDO COM A
100
R$ 15,00
R$ 1,500,00
G
VIMS/GGTES/AVISA
NORMA
TÉCNICA
N° 05/2020
GVIMS/GGTES/AVISA
N°
05/2020,
COR
BRANCA
VALOR TOTAL
R$ 1.500,00
- ante a necessidade da não paralisação dos serviços pela falta de
AVENTAL IMPERMEÁVEL,
paralisação esta que irá prejudicar, em potencial, todo um atendimento de prestação de serviços e prevenção do
município, fundamentando a nossa solicitação nos termos da Lei Federal n° 13.97912020, com as suas
alterações posteriores, principalmente, no que estabelece o artigo 4°, incisos 1,11,11 1 e IV, conforme descrição e
especificações do fornecimento a ser prestado no Termo Referencial de preços, constante dos autos,
salientando que, esta contratação será para
perlo
e 06 (seis) meses, período este, necessário para a
elaboração do processo licitatório, visand a contratação para m período maior.

CLAÚDIA PEÇtü.UZA SANTOS
SECRETARIA DE SAÚDE
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

SãnEãTerezinha
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito de Santa Teresinha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
informa que após analisar o pedido da SECRETARIA DE SAÚDE, e, suas justificativas e
motivações para a geração das despesas, visando atender a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA

ESPECIALIZADA

PARA

FORNECIMENTO

DE

AVENTAL

IMPERMEÁVEL, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BAHIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO
COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - CORONAVÍRUS,
CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N° 13.979/2020, com execução de
fornecimento, com entrega imediata, de acordo com as especificações e discriminações
constantes no Processo Administrativo N° 137/2020, vem autorizar à deflagração da
Licitação, na modalidade Dispensa de Licitação, na forma da lei, conferido por pessoa
jurídica, com o objetivo de emissão de parecer sobre a legalidade de seu teor, a fim de que
a Presidente da Copel e demais membros da comissão possam executar suas atribuições,
conforme Legislação especifica em vigor.

Santa Teresinha - Bahia, 18 de maio de 2020.
DESPACHO
JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNTO
PREFEITO

Á Procuradoria para análise de processo
administrativo.
SANTA TERESINHA,18 /05 /2020

Sr. JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito

Praça Apio Medrado s/n — Centro — Santa Terezinha — Bahia
CEP 44.590.000 — site: www.santaTerezinha.ba.io.org.br
CNPJ: 13.693.650/0001-01 Fone:(75) 3639-2132 Fax (75) 36392141

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - 06/07/2020 10:05:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a38d194a-e619-4926-8d27-dc0d136973c6

ESTADO DA SABIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

SãfiEãTerezinha
Un,do5 pelo Prog,, ^,0
PARECER JURÍDICO
DISPENSA N.056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 137/2020

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a
forma do nosso corpo, e esciuecer os nossos caminhos, que nos levam
sempre aos mesmos lugares. E o tempo de travessia: e, se não ousarmos
fazê-la, teremos ficado para sempre, à margem de nós mesmos." Fernando
Pessoa.
EMENTA: DIREITO

ADMINISTRATIVO. DISPENSA

DE

LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA
PARA

INSUMOS

PREVENTIVO

ALUSIVOS
AOS

À

SAÚDE, EM

PERNICIOSOS

ESFORÇO

EFEITOS

DA

DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), SOB
RESPONSABILIDADE

DA

SECRETARIA

DE

SAÚDE.

AUSÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE COM IDÊNTICO
OBJETO.

MUNICIPIO

NÃO

EXIGUIDADE TEMPORAL À

DISPÕE

DE

ESTOQUE.

CONCLUSÃO DE PRÉLIO

SELETIVO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL CARACTERIZADA.
LEI FEDERAL N° 13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA N°
926/2020. DECRETO MUNICIPAL N° 1391/2020. DISPENSA DE
LICITAÇÃO AUTORIZADA.

O Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação submete a exame e parecer desta Procuradoria
Jurídica o processo que requesta a contratação de ente particular para se desincumbir do fornecimento de
insumos, notadamente, máscaras de proteção das vias aéreas, como uma das ferramentas de controle e de
combate à disseminação do novo coronavirus.

O ofício requisitório preso ao caderno processual, que serve de justificativa técnica à espécie, cuidou,
ainda, de expor, perfunctoriamente, as razões as quais, sob sua ótica, endereçam o requesto administrativo
para os moldes da contratação anômala preconizada no artigo 4°, da Lei de 13.979/2020.
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Assovia a justificativa, portanto, que a aludida emergência deriva de obstáculo externo à contratação,
tempestiva, por meio de processo licitatório levado a efeito pelo Município, notadamente, a
inopinada
disseminação, em escala mundial, de enfermidade que desafia fortemente a segurança das pessoas, com
meteórica propagação em nosso país e, já se percebe, em nosso Estado, o que desvela, seja porque
intuitivamente lógico, seja porque decorre das máximas da experiência, a própria contra produtividade,
ao
menos no casuísmo em vértice, da deflagração de processo licitatório para o atingimento do interesse
público.

Compulsando os autos, verificamos que o processo de contratação teve início com requisição formulada
pela Secretaria de Saúde, sob o fundamento de ser indispensável à aquisição dos produtos indicados, com
o desiderato de atender as necessidades de prevenção e enfrentamento à pandemia decorrente do
Coronavírus.

Identifica-se, também, que o setor de compra realizou a cotação dos preços e o setor contábil apontou a
existência de dotação orçamentária para o valor estimado da contratação.

Nota-se, ainda, que o processo de contratação foi devidamente autorizado pela autoridade competente.

Veio anexo, para instruir o exame, o processo administrativo já implementado em seus atos iniciais, bem
como a minuta contratual para análise de legalidade.

Relatado na medida necessária, passemos às nossas conclusões.

De entrada, calha apinhar que, independente dos fatores determinantes da demanda em que ora se
ressente a Administração, tem-se que a pretensa contratação dos serviços de apoio operacional à segurança
das barreiras sanitárias e epidemiológicas em baila se revela imprescindível ao profícuo enfrentamento
desta enfermidade, que deixa perplexos até mesmo os mais renomados especialistas em epidemiologia do
mundo, cuja única certeza, ao que se nos parece, é a de que o isolamento social é o melhor remédio,
porquanto a atempada identificação de agentes externos portadores da moléstia que pretendem ingressar
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em território local, com a condução, ainda que coercitiva, para o isolamento social e submissão a
adequado tratamento, pode, para além de salvar a vida dos contagiados, salvaguardar a incolumidade de
dezenas de milhares de cidadãos.

Com efeito, diante do grave cenário provocado pela pandemia do COVID-19, de proporção global, tornase ainda mais necessária a adoção pelo Poder Público de medidas fundamentais e imprescindíveis para que
contratações públicas e a gestão organizacional das suas atividades sejam condizentes com a situação
calamitosa e emergencial instaurada, sem prejuízo à prestação dos serviços e atividades essenciais aos
cidadãos.

Nesse mister, determina os Decretos Municipais n° 1391/2020, 1393/2020, 1394/2020, 1395/2020 e
1399/2020 , à Administração Direta e Indireta do Município de Santa Terezinha, a adoção de medidas
restritivas necessárias ao contingenciamento do avanço da pandemia de coronavírus (COVID-19) e
redução dos seus riscos e impactos no seu território.

Neste contexto, a desnecessária tramitação dos processos licitatórios volvidos a contratações necessárias
ao devido enfrentamento do pernicioso vírus encerra desperdício de tempo precioso e potencialmente
irrecuperável, em se tratando de epidemia cuja disseminação social do vírus acontece em escala
exponencial, segundo revelam os mapas estatísticos divulgados mundo afora.

Em suma, cada segundo conta, e reduzir o tempo gasto com a aquisição de bens, serviços e insumos
essenciais ao achatamento da curva epidemiológica e ao tratamento dos pacientes acometidos pela
COVID-19 é crucial e capaz de poupar vidas humanas, não sendo outro o espírito que norteia a
dispensabilidade da licitação prevista na lei federal em comento.

Lida-se aqui com valores humanitários e princípios constitucionais sensíveis, mediante os quais se busca
resguardar, com a providência ora postulada, o direito fundamental à vida e à saúde da população,
consoante exalta o art. 5°, da Constituição Federal de 1988 em seu caput, e sedimentado no dever do
Estado insculpido no artigo 1961.
Art. 196 — A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas tjue visem a redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal igualitário às açties e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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Nada obstante erigido este breve introito, tenho que, primeiramente, deve-se registrar que o exame
realizado neste parecer se restringe à análise dos requisitos da contratação por dispensa de licitação,
estando excluídos quaisquer pontos sobre as escolhas administrativas de conveniências e oportunidades,
assim como os de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta
Procuradoria. Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações
constantes dos autos concernentes ao processo licitatório, haja vista a presunção de veracidade e
legitimidade dos atos administrativos.

Trata-se, portanto, de contratação a ser celebrada entre o Município e pessoa jurídica de direito privado,
ficando claro que a licitação é sempre a regra geral a ser adotada pela Administração todas as vezes que,
para o satisfatório atendimento de suas finalidades de interesse público, almejar efetivar contratação com
particulares.

Entretanto, admite-se a dispensa de licitação para situações especiais, notadamente aquelas definidas no
art. 24,IV, da Lei 8.666/93:

Art. 24. É dispensável a licitação:
(• • .)
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; (...)
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No mesmo sentido, o artigo 4° da MP 926/2020:

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 importância internacional decorrente do coronavírus de
que trata esta Lei.
§ 3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com
o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso,
quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a
ser adquirido.
Pois bem. É pública e notória a gravíssima situação instaurada em todo território
nacional por conta da pandemia causada pelo coronavírus.
Por esse motivo, o Município de Ipirá, através do Decreto n°. 024/2020,
estabeleceu o Plano Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 e fixou as
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus, considerando sua classificação como pandemia, pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).
Destacamos, também, a Lei n° 13.979/2020, que previu medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus e dispôs sobre os procedimentos para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da situação emergencial.
Como a dispensa de licitação é decorrente de fatos que se encaixam perfeitamente
às previsões normativas ora delineadas, a situação de emergência, a necessidade de
pronto atendimento aos fatos apontados e a existência de riscos à segurança das
pessoas presumem-se atendidas, consoante previsão legal trazida pelo artigo 4°-B
da MP 926/2020.
Art. 4°- B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
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I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência.

Ponderamos ainda, à título de orientação, que as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência tratada pela Lei 13.979/2020 poderão ser processadas sem necessidade de
elaboração de estudos preliminares quando os bens e serviços a serem contratados forem comuns.
Art. 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 comuns.

Além do mais, será admitida a apresentação de termo de referência ou de projeto básico simplificado.

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
simplificado.
'§1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se
refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
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a)Portal de Compras do Governo Federal;
b)pesquisa publicada em mídia especializada;
c)sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d)contratações similares de outros entes públicos; ou
e)pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.

Diante desta certeza não retórica e, sobretudo, porque os autos indicam que há risco elevado de solução
de parte considerável dos serviços públicos de saúde ofertados à população por esta Comuna, de modo a
desenhar-se factível e recomendável a contratação direta de prestador dos serviços em voga por dispensa
emergencial, para que, a reboque disso, seja garantido a segurança dos agentes de saúde envolvidos com as
barreiras sanitárias, que servirão eventualmente, de contenção ao ingresso de sujeitos contaminados no
seio da comunidade.

A hipótese trazida à nossa apreciação subsume-se perfeitamente na norma sediada do art. 4, da Lei
13.979/2020, porquanto a instalação de barreiras sanitárias no município e a segurança de seus agentes, no
caso concreto, reclama emergência.

Conquanto o conceito de emergência, na sua acepção jurídica, não se afigure dos mais simples, dúvidas
inexistem no sentido de que, no particular, outra não poderia ser hermenêutica mais adequada.

Ademais, destaca-se a tipicidade da norma que permite a dispensa licitatória, tratando-se o enquadramento
de mera subsuncão legal promovida pela autoridade competente, cujo ato administrativo reveste-se do
atributo da autoexecutoriedade e, com efeito, pode ser prolatado sem necessidade de intervenção de
terceiros. Consigne-se contar, ainda, com a presunçãojuris et dejure de sua legitimidade'

Na esteira do sobredito, o parecer jurídico prévio à contratação revela-se, com a devida vênia, até mesmo,
inócuo, senão hostil à celeridade processual exigida, eis que descabe à Procuradoria de Licitações e
Contratos imiscuir-se em questões de ordem eminentemente técnicas, para efeito de modificar, advertir ou
2

Cf. art. 4'-B, da Lei 13.979/20.
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ressalvar quanto a matéria que exige conhecimento no campo técnico-científico da Secretaria Municipal de
Saúde.

Analisando o ante citado preceito normativo, em cotejo com presente casuísmo, nota-se que se trata de
exemplo autorizativo de dispensa, porquanto: primeiro, está intimamente relacionada ao enfrentamento do
COVID-19; e, segundo, porque a falta EPI,insumos ou medicamentos volvidos a garantir a segurança dos
agentes de saúde e enfermos, sem laivo de dúvidas, implique, em último caso, em descontinuidade dos
serviços públicos de saúde, em evidente prejuízo, enquanto perdurar em trâmite o procedimento
competitivo para contratação de organização social que executará, definitivamente, os serviços
requestados.

Cumpre assoviar, por oportuno, que, no caso em espeque, erigiu-se verdadeira emergência real, derivada
do enredo fálico retro condensado.

Despiciendo até aduzir comentários acerca da relevância da qual se reveste o objeto em testilha, máxime
porque volvido a atender demanda de milhares de utentes assistidos pela rede municipal de saúde, aos
quais se deve garantir, como imperativo moral e legal, oferta dos serviços adequada e suficiente ao
desenvolvimento de suas faculdades físicas.

Por tudo isso, consoante bosquejado, somos, no caso trazido à apreciação, pela dispensa do certame
licitatório/chamamento, com amparo no art. 4°, da Lei n"13.979/2020.

Das recomendações.

Nos autos, deverão estar presentes os elementos de escolha do prestador dos serviços e a justificativa de
preços, na forma do art. 4-E, VI, da Lei 13.979, ou justificativa de sua ausência, consoante autoriza o 2°
do mesmo artigo.
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Ademais, e de perspícua relevância que seja examinada a documentação comprobatória da habilitação
jurídica e a regularidade fiscal da contratada quando da assinatura do contrato, observando-se, outrossim,
o prazo de validade das aludidas certidões, ou que se engaste justificativa para sua ausência.

Da conclusão.

Ante o exposto, atendidas as condições e recomendações infra, opina-se pela possibilidade jurídica de
contratação direta por dispensa de licitação emergencial, com fulcro no art. 40, da Lei n° 13.979/2020.

Por oportuno, registre-se, ainda, que, após a contratação direta, ressoa imprescindível a publicação do
extrato do contrato e, na forma do art. 26, da Lei 8.666/93, deve a autoridade superior ratificar ou não
o referido parecer, como condição de eficácia.

É o parecer, à consideração superior.

Santa Terezinha, 18 de maio de 2020.

URADO

Di?) MU4JCIÍPIO

OAB-BA 43.545
DECRETO 1294/2018
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AUTUAÇÃO
Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de

2020, na

sede da Prefeitura de

Santa Teresinha — Bahia, foi encaminhada para esta Comissão Permanente de Licitação
instituída pelo Decreto n°. 1381/2020 o Processo Administrativo n° 137/2020 oriundo da
SECRETARIA DE SAÚDE,contendo o seguinte:
1. a descrição clara e suficiente do objeto da licitação;
2. seu valor estimado como referência de preço;
3. indicação da rubrica orçamentária e montante dos recursos disponíveis;
4. justificativas da necessidade da aquisição do objeto da licitação;
5. solicitação n° 137/2020 da referida Secretaria ao Setor de Contabilidade e
resposta do setor contábil atestando a existência de dotações orçamentárias
para atender a despesa da contratação solicitada;
6. cotações;
7. parecer jurídico;
8. autorização do Sr. Prefeito para a deflagração de processo administrativo.
Diante da documentação recebida, faço a juntada da portaria referida, autuando
este processo interno para fins de Dispensa de Licitação, n° 056/2020.
Assim para constar eu, UBIRAJARA SOUZA SANTOS DE FIGUEIREDO,
Presidente da CPL,faço o presente registro e autuação.

SANTA TERESINHA — BA,18 de maio de 2020.

UBIRAJARA SOUZA SANTOS DE FIGUEIREDO
Presidente da CPL
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Nr:"'"rffiezkYha
DECRETO N° 1381, DE 14 DE JANEIRO DE 2020.

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, Estado Federado da Bahia, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 72, VII da lei Orgânica Municipal, resolve;

N OMEAR:
Art. 10 - A Comissão Permanente de licitação, assim constituída:
• UBIRAJARA SOUZA SANTOS DE FIGUEIREDO — Presidente
• JOSÉ LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA — Membro
• LUZIENE GOMES DOS SANTOS — Membro
• ALANNY ROBERTA BASTOS FERREIRA — Suplente
• NILDA DOS SANTOS OLIVEIRA — Suplente
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 14 de janeiro de 2020.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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Terça-feira
14 de Janeiro de 2020
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SãnUTerezinha
Nio Prov-. o

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 137/2020
DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2056/2020

Fica dispensada em caráter emergencial a contratação da empresa JOELIO SANTANA DE
JESUS 03748321538, empresa jurídica de direito privado, inscrita na Receita Federal sob o nQ
35.913.061/0001-24, estabelecida à Rua da Lagoa, n° 812, Itatim - BA, CEP.: 46.875-000, para o
FORNECIMENTO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL visando suprir as necessidades da Secretaria de
Saúde, conforme proposta constante dos autos, fundamentado no Processo Administrativo n2
137/2020 e no Parecer jurídico em anexo, buscando a consonância com o que preceitua o Art.
42, inciso 1,11, III e IV, da Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Municipal

n2 1393 e

1394/2020, neste município de Santa Teresinha - Bahia.

Santa Teresinha - Bahia, 18 de maio de 2020.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

Praça Apio Medrado s/n — Centro — Santa Terezinha — Bahia
CEP 44.590.000 — site: www.santaTerezinha.ba.lo.org.br
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
Poder Executivo Municipal

SãnEâTerezinha
ç)nidos polo'Prop
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 056/2020

O Prefeito Municipal de Santa Teresinha - Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei Federal n2 13.979/2020, adjudica e
homologa o objeto do Processo de Licitação n° 056/2020 — DISPENSA objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL, PARA SUPRIR A
DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, conforme Projeto Básico constante dos
autos, a empresa JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538, empresa jurídica de direito privado,
inscrita na Receita Federal sob o n° 35.913.061/0001-24, estabelecida à Rua da Lagoa, n° 812, Itatim BA, CEP.: 46.875-000, cujo valor será de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais), para o período de
06(seis) meses.

SANTA TERESINHA - BAHIA, 18 de maio de 2020.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
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SantaTerezinha
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DO ATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - BAHIA
CNPJ n2 13.693.650/0001-01
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 056/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 137/2020
W.Alt
,
Igl.P5M01...V.Kr. V.10,2'T.4.11`M

consequente do
Prefeito de Santa Terezinha — Bahia ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO n2 056/2020,
IMPERMEÁVEL,
AVENTAL
processo administrativo n2 137/2020, que tem por objeto o FORNECIMENTO DE
TERESINHA
— BAHIA, NO
SANTA
DE
MUNICÍPIO
PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
A LEI
ESTABELECE
CONFORME
CORONAVÍRUS,
COVID-19
COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO
8.666/93. Vigência:
Federal
n9
Lei
13.979/2020
e
Federal
n2
Lei
com
a
acordo
13.979/2020,
de
FEDERAL N2
Despesa: 3.3.9.0.30.00 Fonte: 14.
06 (seis) meses. Recurso Orçamentário: Projeto Atividade: 2.049 Elemento
sob
n2 35.913.061/0001-24. Valor
CNPJ
Contratado: JOELIO SANTANA DE JESUS 03748321538, inscrito no
DE OLIVEIRA JUNIOR —
SANTANA
JOSÉ
18/05/2020.
Data:
global: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Prefeito Municipal
O

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Federal 8.666/93
O Prefeito de Santa Terezinha, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei
como objeto:
tendo
056/2020,
n2
LICITAÇÃO
DE
DISPENSA
a
homologar
resolve
alterações,
e suas
SAÚDE DO
DE
SECRETARIA
DA
FORNECIMENTO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL, PARA SUPRIR A DEMANDA
COVID-19
DO
PANDEMIA
DA
PREVENÇÃO
E
COMBATE
M UNICÍPIO DE SANTA TERESINHA — BAHIA, NO
Recurso
meses.
(seis)
06
Vigência:
13.979/2020.
N2
FEDERAL
LEI
A
ESTABELECE
CORONAVÍRUS, CONFORME
Contratado: JOELIO
Orçamentário: Projeto Atividade: 2.049 Elemento Despesa: 3.3.9.0.30.00 Fonte: 14.
R$ 1.500,00
SANTANA DE JESUS 03748321538, inscrito no CNPJ sob n2 35.913.061/0001-24. Valor global:
Municipal.
Prefeito
JUNIOR
—
OLIVEIRA
(um mil e quinhentos reais). Data: 18/05/2020, JOSÉ SANTANA DE
AVISO EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT TEREZINHA- BAHIA
CNPJ n9 13.693.650/0001-01
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 056/2020
CONTRATO N° 100/2020
Contratação: Licitação:
O Prefeito Municipal de Santa Terezinha, no uso de suas atribuições, torna pública a
n° 056/2020. Objeto
LICITAÇÃO
DE
DISPENSA
Modalidade:
Processo Administrativo n2 137/2020.
SECRETARIA
DE SAÚDE DO
DEMANDA
DA
A
SUPRIR
PARA
IMPERMEÁVEL,
AVENTAL
FORNECIMENTO DE
COVID-19
PANDEMIA
DO
PREVENÇÃO
DA
COMBATE
E
NO
BAHIA,
—
TERESINHA
SANTA
DE
UNICÍPIO
M
meses.
(seis)
06
Vigência:
13.979/2020.
CORONAVÍRUS, CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL N2
N9
Contrato
14.
Fonte:
3.3.9.0.30.00
Despesa:
Elemento
Recurso Orçamentário: Projeto Atividade: 2.049
n2
sob
CNPJ
no
inscrito
03748321538,
JESUS
DE
SANTANA
100/2020. Fornecedor: JOELIO
SANTANA DE
JOSÉ
reais).
quinhentos
mil
e
(um
1.500,00
R$
Valor:
18/05/2020.
Data:
5.913.061/0001-24.
3
OLIVEIRA JUNIOR — Prefeito Municipal.
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