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Estado do Maranhão \^ Rubrica:
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA N° 004/2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

015.3004/2020-SEMUS

INTERESSADO (A):
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLICA DESCARTÁVEL PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ART. 4" DA
LEI N° 13.979.

DATA: HORA:

/  /2020 h min

Publicado em:

DOU / / DOE / / JORNAL / /

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA

CEP n" 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pinjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rum:

SEMUS

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa especializada na venda de máscara
cirúrgica triplica descartável para enffentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19.

Senhora Prefeita,

Haja vista a preocupação com o novo Coronavírus e as medidas de

precaução tomada por todos os estados e municípios, diante da necessidade premente,

solicitamos de V.Exa. autorização junto ao órgão competente para iniciar o

procedimento Licitatório para aquisição de máscara cirúrgica triplica descartável para

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, de interesse

desta Secretaria municipal de Saúde, na descrição e quantidades conforme planilha em

anexo.

Nada mais havendo a tratar aproveitamos para reiterar protestos de
estima e apreço.

Jatobá-MA, 27 de abril de 2020

Maria Antonia de Sousa de Carvalho

Secretária de Saúde

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1017 / E-mail; pmjatoba_ma@yahoo.com



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

RuMca:

ANEXO I

Aquisição de máscara cirúrgica triplica descartável para cnffcntamcnto da emergência de
saúde pública decorrente do COVID-19.

ITEM DESCRIÇÃO UND OUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1 Mascaras cirúrgica triplica descartável Cx 100

Importa a presente planilha em R$

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA

CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1017 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SETOR DE CONTABILIDADE

Senhora

Maria Antonia de Sousa de Carvalho

Secretária de Saúde

NESTA

Senhora Secretária,

Em atendimento a solicitação proveniente da Secretaria Municipal de
Saúde, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19.

Autorizo:

> A Secretaria Municipal de Saúde para que proceda com a pesquisa de valor de
mercado do objeto a ser licitado;

> Ao Setor de Contabilidade para que informe de acordo a Lei a disponibilidade
de dotação orçamentária e financeira para aquisição do objeto ora pretendido;

> A Comissão Permanente de Licitação/CPL, para a instrução e formalização
do processo licitatório, em consonância com as normas da Lei Federal rf
8.666/93, e suas posteriores alterações.

Jatobá-MA, 27 de abril de 2020

Oí
Franciscá^^bn^íoLima da Silva

Prefeita Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N» 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/ E-mail: pmjatoba_nia@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Rubricte.

limo. Sr.

Mozar Viana Guimarães

Auxiliar da Comissão Permanente de Licitação

Nesta

Prezado Senhor,

Tendo em vista a necessidade da contratação de pessoa(s) jurídica(s)

visando a aquisição/contratação de empresa especializada na venda de máscara

cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública

decorrente do COVID-19, por meio de procedimento licitatório de interesse da

Secretaria Municipal de Saúde, venho solicitar a V.Sa. que faça a pesquisa de preço de

mercado.

Abaixo segue planilha em anexo a esta solicitação, com os itens e

quantitativos para a aquisição ora pretendida.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente o pronto

atendimento a esta solicitação e reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada

estimada e eonsideração.

Jatobá-MA, 28 de abril de 2020

^AaxXXUXX AãÍStiÍo Âs^^nAnL QoAyJoM^
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária de

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

^Proc.(íiQ4l^
Rí:

Rubricxth

ANEXO I

Aquisição de mascaras cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do COVID-19.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR. UNIT VER. TOTAL

1 Mascaras cirúrgica triplica descartável Cx 100

Importa a presente planilha em R$

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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%, RuMca:Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

A

lima. Sra.

Maria Antônia de Sousa Carvalho

Secretária Municipal de Saúde
Nesta

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, em resposta ao seu pedido, informá-la que já
fizemos a devida pesquisa de preços de valor de mercado, a qual nos solicitou que
tem como objeto a contratação de empresa especializada na venda de máscara
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19.

Informamos ainda que o valor orçado encontrar-se abaixo do limite
máximo permitido para contratação por meio de licitação, podendo ser feito por
dispensa de licitação, na forma do inciso II, do Art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo
disposto pela Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida
Provisória n° 926, de 20 de março de 2020, assim como no Decreto Legislativo
(ROL) 88/2020, que declara o estado de calamidade pública por causa da pandemia
causada pelo novo coronavírus.

Diante do exposto a contratação poderá ocorrer por meio de dispensa
de licitação, com previsão no art. 4°, da Lei Federal n° 13.979/2020, em virtude da
situação emergencial.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos mais sinceros votos de
elevada estimada e consideração.

Jatobá-MA, 30 de abril de 2020

ÜÍá/^Á
Mozar Viana Guimarães

Diretor do Departamento de Compras

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Hoaíh

CPL

PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA
PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI N° 13.979/2020.

Pesquisa de Preços
N" I2Q20

DATA: / /2020.

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO VISANDO A CONTRAÇÃO DE
EMPRESA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI N° 13.979/2020,
CONFORME LEI N° 13.979/2020, nas especificações abaixo para fins de
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

EMPRESA/PESSOA FÍSICA: CNPJ/CPF:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

PESQUISADOR: SETOR:

E-MAIL: CONTATO:

QUANTITATIVO ESTIMADO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

AQUISIÇÃO DE MÃSCARA
CIRÚRGICA PARA
ENFRETAMENTO DA

EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DECORRENTE DO
COVID-19, CONFORME LEI N°
13.979/2020

Caixa

100

TOTAL R$

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos
os dados requeridos na planilha que segue (Preços unitários e totais) referentes á
aquisição de máscara cirúrgica para enfretamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, conforme Lei n° 13.979/2020, entregar em até 05 (cinco)
dias úteis a contar do recebimento desta, na Seção de Compras desta Prefeitura

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Municipal, como sede à Praça de Eventos Maria Rita, n° 351 A, Centro - Jatobá-MA,
CEP 65.693-000, em dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h, ou enviar ao email:
pmiatoba ma@vahoo.com.br.

A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (conforme
formulário constante do anexo 1) ou elaborada e impressa por qualquer processo
eletrônico, em papel timbrado da fornecedora dos preços.

As informações prestadas serão utilizadas para obtenção da "PLANILHA
DE PREÇOS DE MERCADO".

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma
para os itens constantes da planilha acima.

O prazo de validade da cotação de preços não poderá ser inferior a 30
(trinta) dias.

A cotação de preços deverá ser encaminhada à Seção de Compras do
Município de Jatobá, no horário e demais condições supracitadas, de preferência em
papel timbrado da empresa fornecedora dos preços.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação,
reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Jatobá(MA), / /2020.

Mt
Mcozar Viana Guimarães

Diretor do Setor de Compras

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Rum:
Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

> SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação
de preços de mercado emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de
Jatobá, para fins de cotação de preços de mercado, referente à aquisição de máscara
cirúrgica para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19,
conforme Lei n° 13.979/2020.

Declaramos ainda, que recebemos o formulário/modelo da cotação de
preços contendo o objeto pretendido de forma precisa, suficiente e clara.

Assinatura do Responsável Pela Pesquisa
Nome:

CPF: Carimbo e assinatura

Função:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Equipamento Médico Hospitalar; Medicamentos; Material Ortopédico; Odontológico; Fisioterapia e outros produtos para saúde.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA

J

PARTICIPANTE: I C L L MENDES EIRELI

CNPJ:10.985.550/0001-60

INSC. ESTADUAL: 194714810

TERESINA29 DE ABRIL DE 2020

PROPOSTA

A Empresa I C L L Mendes Eireli, tem a satisfação de apresentar sua proposta para o fornecimento dos Itens a baixo:
ITEM DESCRITIVO

Máscara cirúrgica triplica descartável

UNID

Pct

QUANT

100

VALOR UNIT.

R$ 130,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

VALOR TOTAL

R$ 13.000,00

R$ 13.000,00

VALOR EXTENSO

treze mil reais

treze mil reais

Incluso: Todas as despesas, impostos, tarifas, taxas, seguros demais encargos.
Validade da proposta: não inferior a 30 (trinta) dias

Prazo/Local de entrega: A combinar

Forma de pagamento: A combinar

Declaro todos os produtos são novos de primeira utilização

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL ,AGENCIA 3219-0, CONTA CORRENTE 8836-6, ICLL MENDES EIRELI

REPRESENTANTE LEGAL:

IVO CÉSAR LOPES LEITE MENDES

RG:1876592

CPF: 011447953-46

EMAIL: licitacao@jchospitalar.com.br

TELEFONE: 86 99977-5120

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR HELVÍDIO AGUIAR, NS 1412 BAIRRO MORADA DO SOL-TERESINA/PI

Qm Lopes Leite Mendes
SõCiO ÃdmíRÍstíiidof

^  ICLt M€NO€S EmEtl
CNPJ: 10.985,SSOJOOOl^O

Rua Coelho de Resende, 412, Centro Sul, CEP: 64001-370 CNPJ; 10.985.550/0001-60, Tel: (86)3221-5125/99775120, Teresina - PI,
licitacao@ichospitalar.com.br



DISTRIMED- ODONTO/MÉDICO/HOSPITALAR
CNPJ 30.458.621.0001/84

Rua Felinto Santos, n® 115 - Canoeiro - Grajaú - MA

{«■•ÍROCNR JDiQ/mãZl
ny: N" , , ,, JL. - :
DATA _. r ......

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados,

A empresa D. SOUZA XAVIER com endereço na Rua Felinto Santos, 115,
Canoeiro, Grajaú - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.458.621.0001/84, vem
apresentar proposta comercial, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ(MA),
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido
cometidos quando da preparação da mesma;

Propomos o Valor Total de R$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS
REAIS) para o fornecimento do objeto conforme demonstrativo abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

01 Mascara cirúrgica triplica
descartável

100 pct 125,00 12.500,00

TOTAL R$ 12.500,00

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
Prazo de validade da proposta: 30 (Trinta) dias;
Prazo de entrega: Pronta entrega
Prazo de validade: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo.
Dados bancários: SICOOB: Agencia: 4436 - Conta Corrente: 5170-5

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos,
transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto a ser contratado.

GRAJAÚ- MA 29 de ABRIL de 2020.

D. SOUZA XAVIER
DISTRIMED-ODONTO/MÉDICO/HOSPITALAR

CNPJ 30.458.621.0001/84
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Senhor Pregocira c Equipe de Apoio,

Encaminhamos ao Sr(a). Pregociro (a) e Equipe de Apoio nossa proposta em anexo,
referente à dispensa de licitação, em justificativa a MP 925, 20 de março de 2020 e objetivando o
fornecimento de Máscaras Cirúrgicas triplica descartável para atender as necessidades das
Secretarias Municipal de Saúde de }AT0BA - MA.

Nossa Proposta tem preço fixado em R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) para o item da planilha abaixo.

Proposta de preço com quantitativo, valor unitário e total: anexo a esta.
Prazo de entrega: imediato

Prazo de validade da Proposta: 15 (quinze) dias a partir da abertura da proposta.

Forma de Entrega: O cliente virá buscar em nosso depósito, localizado na Rua Principal
n®06/Calhau- São Luís -MA

Dados Bancários: Agencia;0248-8 N" da conta: 52145-0 Banco: BRASIL
FAVORECIDO: L Oliveira Vitor Eirelli

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
dispensa em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de
qualquer natureza, incidentes sobre o serviço, a validade da proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

30 de abril de 2020

L Oliveira Vitor Eirelli

Luilson Oliveira Vitor

CPF; 656.142.753-04

RG; 2108595 SSP/Pl

:1
Digitalizada com CamScanner
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ITEM DESCRIÇÃO UNI QUAN V. UNI.
V.

EXTENSO
V. TOTAL

V,

EXTENSO

1
Máscaras Cirúrgicas
triplica descartável

UND 100 R$ 120,00
Cento e

vinte reais
R$ 12.000,00

Doze mil

reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 12.000,00

Doze mil reais

Atenciosamente,

São Luís; 30 de abril de 202D

^ í/^A-v—
L Oliveira Vitor EirelH
Luilson Oliveira Vitor

CPF: 656.142.753-04

RG: 2108595 SSP/P!

'ft

•5^1

Digitalizada com CamScanner
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Rubrica.

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Jatobá - MA, 30 de abril de 2020

Assunto: Solicitação para contratação de empresa especializada na venda de máscara cirúrgica
triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19.

Senhora Prefeita,

Vimos por meio deste, informa-la que realizamos pesquisa de preços para a
aquisição acima mencionada e que considerando o valor e a urgente necessidade das máscaras
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVlD-19, solicitamos a Contratação Direta da empresa MASK FROM BRASIL - L. OLIVEIRA
VÍTOR EIRELI, situada na Rua Marcos Rocha, n° 1814, São Raimundo, Codó - MA, inscrita no
CNPJ sob o n° 36.312.748/0001-77, para o fornecimento dos produtos de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde, por meio de dispensa, com fulcro no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, tendo em
vista que o menor valor orçado procedente da cotação de preços importou no valor total de R$
12.000,00 (Doze mil reais).

Informamos ainda que tais medidas de prevenção e combate a atual crise de saúde
causada pelo agente infeccioso Covid-19, diante da situação de pandemia todos os órgãos de saúde
nacional enfrentam graves dificuldades na aquisição dos insumos de proteção e aparelhamento da
saúde pública e privada, em razão dos choques de oferta e demanda, que alterou de maneira
inesperada o equilíbrio do mercado nacional e local, gerando inclusive o desabastecimento,
desequilíbrio nos preços e nas disponibilidades de itens, contudo e mediante a esta situação, a
Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, REQUISITA, da autoridade
superior, a Sra. Prefeita Municipal de Jatobá, que sejam tomadas as providência necessárias
referente a contratação de empresa acima mencionada, destinados ao enfrentamento da emergência
em saúde pública decorrente do COVID-19.

Sem mais para o momento, encaminhamos anexo ao presente, a Portaria do
Ministério da Saúde n° 188/2020, Decreto Estadual n° 35.672/2020, Decreto Municipal n° 009/2020
e Lei n° 13.979/2020, que amparam e justificam a contratação direta por dispensa de licitação, nos
casos de emergência ou de calamidade pública. Encaminhamos ainda, o Termo de Referência
contendo todas as informações e especificações necessárias para realização do Procedimento, bem
como a Justificativa da contratação direta e os Documentos de habilitação da proponente que
apresentou menor valor. . a . . /] / í) n '

Mojbüo^
Maria Antônia de Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA

CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

E de conhecimento público a calamidade gerada pelo novo coronavirus causador da doença
denominada de Covid-19, que surgiu na China em dezembro de 2019 e desencadeou na gravíssima
pandemia que se atravessa em 2020.

O vírus da Covid-19 é espécie que passou por mutação genética agressiva em relação ao
gênero coronavirus, sabe-se até o presente que o mencionado gera infecções respiratórias que
podem ser extremamente nocivas para grupos de indivíduos com vulnerabilidade imunológica.

Trata-se de um agente biológico com elevado poder de contaminação, ao passo que a
Organização Mundial de Saúde procedeu, em 30 de janeiro de 2020, Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional, em decorrência da infecção humana pelo novo vírus.

O Governo do Maranhão, por meio do decreto n° 35.672, de 19 de março de 2020,
declarou estado de calamidade pública no Estado.

E o Município de Jatobá/MA declarou situação de Emergência em Saúde Pública por meio
do Decreto n° 009 de 09 de abril de 2020.

1.2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus (COVID -
19).

Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de
Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, imprevisível
em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID -
19, em virtude da rápida difusão do vírus por vários países.

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei
Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória n° 926, de 20 de
março de 2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de
calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavirus.

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4°, da Lei Federal n°
13.979/2020, em virtude da situação emergencial.

Deve-se proceder com a aquisição de tudo o que for necessário: novos equipamentos,
fármacos e insumos para o tratamento, bem como itens de proteção individual dos trabalhadores da
saúde, que são os mais expostos.
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Atos para o combate ao coronavírus são dotados de interesse público por si só, uma vez o
Brasil está em emergência de saúde pública de importância internacional, e, deste modo, o
abastecimento das Redes de Saúde é fundamental.

Outrossim, o Congresso Nacional rapidamente legislou para a facilitar, entre outras coisas,
as contratações publicas necessárias, disciplinando por meio da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, hipótese de dispensa de licitação para o enfrentamento da pandemia:

Lei n'13.979/2020

Art. 4° E 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 coronavirus de que trata esta Lei, ,

Diante disso, é imprescindível que os serviços de saúde estejam preparados para o
enfrentamento do novo agente infeccioso, e sabendo-se que a situação requer celeridade na
contratação, a Administração deve proceder a dispensa de licitação para aquisição desses insumos,
com fundamento legal no art. 24, inciso IV, da Lei n ° 8666/1993 e art. 2°, do Decreto Municipal
009/2020.

Art. 24, inciso IV, da Lei n° 8666/1993
Ê 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 „4â
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada
a prorrogação dos respectivos contratos:

Art 2", do Decreto Municipal n° 009/2020
Para o enfrentamento da Situação de Emergência
ora declarada, nos termos do art. 24, da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecendo ás
disposições da Lei Federal n.° 13.979, de 2020,
fica autorizada a dispensa de licitação para
aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de emergência.
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2. OBJETO

2.1 O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de
máscara cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19 no Município de Jatobá/MA, de acordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência.

3. VALOR

3.1 O valor total do presente Projeto Básico é de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
4.1 As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos, e demais exigências são as
seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1 Mascaras cirúrgica triplica descartável Cx 100 120,00 12.000,00

4.2 Em relação aos quantitativos pretendidos na contratação, não obstante o disposto no inciso IV,
art. 4°-B, da Lei Federal n° 13.979/2020, no qual enfatiza que a dispensa está condicionada ao limite
da parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, justifica-se o quantitativo
registrado nos autos com base no número de funcionários da saúde à frente do controle a
disseminação do vírus no município, assim como para possíveis casos graves suspeitos. ■

4.3 Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art. 4°-C, Lei Federal
n° 13.979/2020.

4.4 Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto que se alinha a outros cuidados e
políticas já adotados por esse órgão, portanto são instrumentos de extrema valia e relevância no
combate e prevenção ao contágio e proliferação do coronavírus (C0VID19).

5. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO
5.1 A transmissão do corona vírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do
Ministério da Saúde n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O
enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de materiais e insumos de prevenção de
contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados.

5.2 A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando por base a
doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à disponibilidade de materiais de
higiene, e equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre outros bens e insumos que sé
fizerem necessários. ■ '

5.3 Neste sentido é necessária a contratação pública dos referidos materiais de forma emergencial
destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, erri
conformidade com o Decreto Municipal n° 009 de 09 de Abril de 2020 e Lei n° 8666/93.
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5.4. A contratação será direta, não precedida de licitação, nos termos do caput do Art. 4° da Lei n°'
13.979/2020.

5.5 O critério utilizado para a seleção da proposta mais vantajosa será o menor preço por item.

6. FORMA DE ENTREGA E LOCAL PARA O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

6.1 Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde serão
realizados ao longo da vigência contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem
de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local
exato onde será(ao) efetuada{s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada á Empresa contratada,
por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

6.2 A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data
de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços
que serão informados pela Secretaria Requisitante nas respectivas ordens de fornecimento, tudo'por
conta do fornecedor.

6.3 0(s) produto(s) será(ao) recebido(s) provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório e após a verificação da
qualidade e do quantitativo dos produtos.

6.4 Os Produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada
substituí-los no prazo de até 02 (dois) dias, contados a partir da Notificação, arcando com todos os
custos decorrentes. Caso este prazo não-seja observado, será considerada inexecução contratual. A
substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no
fornecimento.

6.5 Os Produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues em todo território
municipal, nos endereços que serão indicados pela Secretaria Municipal de Saúde nas respectivas
Ordens de Fornecimento, ou no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jatobá, no endereço:
Praça de Eventos Maria Rita, Centro, Jatobá/MA, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira,
das 08:00h às 14:00h, horário local, a critério da CONTRATANTE.

6.6 A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento
dos produtos, na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantès nà
alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei n°. 8.666/93.

6.7 Os prazos de fornecimento dos produtos poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s)
Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos
de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior observado o art. 57, § 1°, da Lei Federai
n° 8.666/93.

6.8 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de
acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Requisitante, e desde que exista o
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respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho
e posterior Ordem de Fornecimento.

6.9 O recebimento dos produtos serão nos moldes do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. A contratação terá vigência de seis meses, cabendo prorrogação, nos termos do Art. 4° - H da
Lei 13.979/2020, sucedendo que toda e qualquer obrigação entre as partes se encerrara após a
liquidação da despesa.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras, que poderão ser previstas
no Contrato:

8.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos:
8.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificaçõés
apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar se_u^
bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;
8.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
8.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
8.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos neste

Termo de Referência;

8.1.6. Receber os produtos fornecidos pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;

8.1.7. Solicitar a substituição Imediata de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou
prejudiciais;
8.1.8. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações
constantes na proposta da CONTRATADA;
8.1.9. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à CONTRATADA,
decorrentes do mau uso ou operação imprópria, a partir do ato da recepção do produto fornecido
para teste até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, objeto não tenha apresentado
defeitos;

8.1.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura emitida pela CONTRATADA dentro
dos prazos preestabelecidos em Contrato;
8.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com -"õ
fornecimento dos produtos.
8.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspecto's
quantitativos e qualificativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando por
escrito á CONTRATADA, as ocorrências de Imperfeições, falhas ou irregularidades, fixando-lhe
prazo para corrigir defeitos ou irregularidades constatadas no fornecimento dos produtos. ■ -

8.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser
previstas no Contrato:
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8.2.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência,
não podendo nunca ser inferior a esta;
8.2.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;
8.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante, relacionados coní
as características dos produtos;
8.2.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os
produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
8.2.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em
relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;
8.2.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá
responder pela fiel execução do Contrato;
8.2.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos
Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;
8.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento
da execução do objeto pela CONTRATANTE.
a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta
pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao
dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.
8.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela
CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais
empregados que julgar inadequados;
8.2.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à
CONTRATANTE para pagamento;
8.2.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo de
Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;
8.2.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no
prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.
8.2.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPl, quando for o caso;
8.2.16. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de
Bens, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
8.2.17. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro,
impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.
8.2.18. Os Produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do
INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características
peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações
de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando fbf o
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caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais
informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.
8.2.19. A contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência do
contrato, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua
vigência.
8.2.20. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade
Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
8.2.21. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas
no Termo de Referência e no(s) respectivo(s) contrato(s), inclusive quanto ao compromisso de
fornecimento dos quantitativos contratados;

9. DAS SANÇÕES ,,,, . ^
9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em procéssò
regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis; ' ' """"
I - Advertência; .,Ui _
II-Multa; "" Jr
III - Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
IV - Declaração de inidoneidade.

9.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial (art. 6°, XIIl,
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores).

9.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0.3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva
fatura, por dia de atraso na entrega dos produtos, cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato.

9.4. No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
contratante, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contra.to,
podendo, inclusive, aplicar a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordp
com art. 87.111 da Lei Federal n° 8.666/93. "

9.5. As multas previstas nos incisos do item 8.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao
desconto previsto neste contrato, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste
instrumento.

9.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda
judicialmente.

9.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de
05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações
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posteriores) e poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem
prejuízos à contratante:
9.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
9.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;
9.7.3. Rescisão do contrato. ■' ^

9.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
9.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem
prejuízos à contratante;
9.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fi scais ou parafiscais;
9.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

9.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 9.1 desta cláusula, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do item 8.1 desta cláusula.

9.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela
contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa dl
contratada, serão publicadas na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e altéfações
posteriores).

ilêTTÍ

9.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se
relacionar com a contratante.

9.12. A falta do(s) produto(s) ou mão-de-obra qualificada para execução deste contrato, não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução das
obras/serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

10. FORMA DE PAGAMENTO:
10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produtos,
mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal;
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria
PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão PositWa
com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante; Certidlê
Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado; Certidãó
Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certidão Negativa, ou Certidaò
Posifiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade
de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF; Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribuna! Superior

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001 -66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS

do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua
proposta.

11. DA DOTAÇÃO ORAMENTARIA:
11.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos específicos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Jatobá/MA, para o exercício de 2020^
conforme dotação(ões) orçamentária(s) a seguir:

02.00 - Poder Executivo;

02.09 - Secretaria Municipal de Saúde;
02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.
10.305.0020.2055.0000 - Controle de doenças transmissíveis.
10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância Sanitária e epidemiòTógicq,;
Elemento de Despesa: 'V
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

12. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
12.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta na Lei n° 8.666/93 e suas posteriores
alterações, Portaria do Ministério da Saúde n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual n°
35.672/2020, de 19 de março de 2020, Decreto Municipal n° 009 de 9 de abril de 2020, bem como
disposição contida no art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, demais Legislações
Pertinentes.

Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá, Estado do Maranhão, 30 de abril de 2020.

J[Aa)WO^ rJuL^CiUAOL. Qoa^clUup
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária Municipal de Saúde
Matrícula n° 0209850

i .. .

.'.Íj20!

A vista das informações contidas nestes autos e com

observância às normas vigentes, APROVO o
presente Termo de Referência e AUTORIZO a

formalização de processo para viabiliza contratação.

Jatobá/MA,

Francisca Con lélo Lima da Silva

Prefeiti Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Frubi^íw,^DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em; 04/02/2020 i Edição; 24-,A i Seção; 1 - Extra i Página; 1

Órgão; Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

Declara Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe
inferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de
2020;

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de
todo o'Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do
continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada
Has ações de saúde de competência da vigilância e atenção ã saúde, entre as três
"teferas de gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a

esse evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos
nacionais e estrangeiros que ingressarem no país e que se enquadrarem nas
definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV); e

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resoive:

Art. 1° Declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011;

Art. 2° Estabelecer o Centro de Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta a
emergência no âmbito nacional.

•5;
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Parágrafo único. A gestão do COE estará sob

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). data . ^
! nuBfis ̂

n y Mp

Art. 3° Compete ao COE-nCoV: ^

I- planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem
empregadas durante a ESPIN, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de
Estado da Saúde;

II- articular-se com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS,

III- encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde relatórios técnicos sobre a
ESPIN e as ações administrativas em curso;

IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; e

^  V - propor, de forma justificada, ao Ministro de Estado da Saúde.
a) o acionamento de equipes de saúde incluindo a contratação temporária

de profissionais, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 8.745
de 9 de dezembro de 1993;

b) a aquisição de bens e a contratação de serviços necessários para a
atuação na ESPIN;

c) a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de
jurídicas, nos termos do inciso Xlll do caput do art. 15 da Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990; e

d) o encerramento da ESPIN.

^  Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE
MANDETTA

ste conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.tzSv
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em; 07/02/2020 1 Edição: 27 j Seção: 1 1 Página; 1

Órgão: Atos do Poder Legislativo

LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

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

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA

^  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para

mfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
iecorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

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

t

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

§ 3° O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao
jedarado pela Organização Mundial de Saúde.

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

I  - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de
outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus: e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas
de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, conteineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto 10.212, de 30 oe janeBO de
2020. aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

1/4
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P020 LEI N" 13'.979, DE 6 DE FEVEREIRO DÉ 2Ó20 - LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

ternacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre oi^tras, as
jguintes medidas:

I - isolamento;
...1^

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

^  e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica; ' -

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

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País,

nforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância

jnitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;
*

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese

1 que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos

jeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas

m base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas

1 saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável, à

)moção e à preservação da saúde pública.

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

igo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de

jde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-cie-2020-242078735 2/4
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III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e à^l^rda'^^'^
undamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Reguiam^HSghfiS
nternacional, constante do Anexo ao Decreto n" de 30 de janeiro de ?n9n""~

i=h , ■ falta justificada ao serviço público ou à atividadeaborai privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas

Ztstos emle^ ° descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos
§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

art,tWo " " ^ autorização a que se refere o inciso Vllí do caput deste
§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e

egurança Publica disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.
§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
=aude, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e Vil! do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos lii, IV e VII
0 caput deste artigo.

Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e
urnos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de

iportancia internacional decorrente do coronavírus dê que trata esta Lei.

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
mporaria e apl,ca-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
iportancia internacional decorrente do coronavírus.

.  . contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Leirao imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
mputadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas

tumero de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
)pectivo processo de contratação OU aquisição.

.gov.br/en/web/dou/-/iei-n-13.979-de-6-de-feverelro-de-2020-242078735
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Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridad^^:
comunicação imediata de: ©ATA

,7 5'- 1 - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavirus;

^  II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo

coronavírus.

Art. 6° É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da

administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à

identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com

.  a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às

pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade

sanitária.
L  : ■ '-hs ■

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

casos confirmados, suspeitos e em investigação, reiativos à situação de emergência

pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação

e operacionalização do disposto nesta Lei.

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência

internacional pelo coronavírus responsável pelo surto de 2019.

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

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199° da independência e 132° da

l^^epúbiica.

JAIR MESSIAS
BOLSONARO

Sérgio Moro

Luiz Henrique Mandetta

www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-cie-6-de-fevereiro-de-2020-242078735 4/4
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QUINTA-FEIRA, 19 - MARÇO - 2020

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2020,199° DA INDEPENDÊN
CIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI N° 11.234, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Declara de utilidade pública o Centro

Educacional Jerusalém - CEJ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Le
gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1° É declarado de utilidade pública o Centro Educa
cional Jerusalém - CEJ, com sede e foro no Município de São Luis,
no Estado do Maranhão.

ArL 2° Esta Lei entra em vigor na data de süa publicação,

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a

façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo

Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2020,199° DA INDEPENDÊN
CIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

' LEI N° 11.235, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Declara de utilidade pública o Ins

tituto de Desenvolvimento Educa

cional do Maranhão - INDESMA.

O GOVERN ADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Le

gislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

ArL 1° É declarado de utilidade pública o Instituto de De
senvolvimento Educacional do Maranhão - INDESMA, com sede e

foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

ArL 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci

mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo

Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA

NHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2020, 199° DA INDE
PENDÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO N° 35.672, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Declara situação de calamidade

no Estado do Maranhão em vir

tude do aumento do número de

infecções pelo vírus HlNl, da

existência de casos suspeitos de
contaminação pela C0V1D-I9

(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença

Infecciosa Viral), bem como da

ocorrência de Chuvas Intensas

(COBRADE 1.3.2.1.4) nos mu

nicípios que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art.

64 da Constituição Estadual e o art. 7°, inciso VII, da Lei Federal n°

12.608, de 10 de abril de 2012, e

CONSIDERANDO que compete ao Estado a preservação
do bem-estar da população, bem como das atividades socioeconômi-
cas nas regiões atingidas por eventos adversos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo Coronavirus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a Organização Mimdial de Saúde
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pan-
demia de COVID-19;

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou
o Plano de Contingência e que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à "saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença
em âmbito estadual;

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e
transitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo vírus
HINl, bem como a existência de casos suspeitos de contaminação
pela C0VID-I9, no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, as chu
vas se intensificaram em todo o território estadual e, em razão da
superação da média histórica de chuvas no Estado, teve-se a ocorrên
cia de eventos adversos associados ao volume de corpos hídricos e à
intensidade das precipitações pluviométricas;

CONSIDERANDO que as condições meteorológicas (umi
dade, vento e chuvas intensas) têm causado impactos em vários mu
nicípios maranhenses, provocando, inclusive, o deslocamento da po
pulação para abrigos temporários, o que favorece a disseminação de
doenças de transmissão respiratória, a exemplo, das infecções virais;
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CONSIDERANDO que os danos e prejuízos causados pe
los desastres naturais de origens hidrológicas, meteorológicas e, prin
cipalmente, biológicas, comprometem parcialmente a capacidade de
resposta do jwder público estadual;

'^' considerando o Parecer da Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Milifâr do Ma
ranhão, que relata que a ocorrência de desastres secundários, de ori
gem natural (Chuvas intensas - COBRADE 1.3.2.1.4), potencializa
os efeitós óriuiidos da iminência de um problema biológico (Doença
Infeceiósà Vital - COBRADE 1.5.1.1.0), sendo, portanto, favorável à
declaração de situação de calamidade.

DECRETA

Art 1° Fica declarada situação de calamidade, em todo o
território do Estado do Maranhão, para fins de prevenção e enfirenta-
mento ao virus HlNl e à COVlD-19 (Doença Infecciosa Viral - CO
BRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de socorro e assistência
humanitária à população dos municípios maranhenses atingidos por
Ç'-vas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Anexo Único des-
í^^creto e Instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de 2016,
do Ministério da Integração Nacional.

Art 2° Para o enfi-entamento da situação de calamidade ora
declárada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

1 - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas natu
rais e j uridicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior
de justa indenização, nos termos do art. 5°, inciso XXV, da Constitui
ção Federal, do art. 15, inciso XIll, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de
setembro.de.1990, e do art. 3°, inciso Vü, daLei n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020;

*

_  ir-'fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição
de bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos
termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e do art. 4° daLei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

III - -ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde,
bem como dos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão - CBMMA;

W' IV - fica vedado, por 15 (quinze) dias, o trânsito interesta
dual de ônibus ou similares, em todo o território do Estado do Ma
ranhão, a partir da nona hora do dia 21 de março de 2020 (sábado).

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso IV des
te artigo, os transportes exclusivamente entre município maranhense
e município de outro Estado que componha região integrada de de
senvolvimento, a exemplo da Região Integrada de Desenvolvimento
da Grande Teresina.

Art. 3° Os órgãos que compõem o Sistema Estadual de Pro
teção e Defesa Civil e a Secretaria de Estado da Saúde ficam autoriza
dos a prestar apoio suplementar técnico e operacional aos municípios
afetados, mediante prévia articulação e integração.

Art 4° Todos os órgãos e entidades estaduais, no âmbito de
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações
de resposta à situação de calamidade a que se refere este Decreto.

Art 5° A tramitação dos processos referentes a assuntos
vinculados a.este Decreto dar-se-á em regime de urgência e priorida
de, em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi

cação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade
de que trata o art. 1°.,

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 19 DE MARÇO DE 2020, 199° DA INDEPEN
DÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÃVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO

LISTA DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS FOR CHUVAS INTENSAS
(COBRADE 1.3.2.1.4)

ORD. MUNTCÍPIO . .

1 AÇAILÂNTDIA

2 ALTO ALEGRE DO PINDARE

3 ARARI

4 AMARANTE DO M.ARANHÃO

5 ARAME

6 ALDEIAS ALTAS

7 BACABAL

8 BREJO

9 CANTANHEDE

10 CARUTAPERA

11 CIDELÃNDIA

12 CODÓ

13 CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

14 DAVINÓPOLIS

15 DOM PEDRO

16 DUQUE BACELAR

17 GRAJAÚ

18 IMPERATRIZ

19 ITAPECURU-MIRIM

20 IGARAPÉ DO MEIO

21 PEDREIRAS

22 PIRAPEMAS

23 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

24 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

25 SÃO LUÍS

26 SANTA HELENA

27 TRIZIDELA DO VALE

28 TIMON

29 VITÓRIA DO MEARIM
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Declara Situação de Emergência em Saúde Pública

no Município de Jatobá (MA) e dispõe sobre as

medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo

novo Coronavírus (COVID-19) e HlNl em

complementação às ações definidas nos Decretos

Municipais n." 005/2020 e 006/2020 e dá outras

providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JATOBÁ, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições

legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Executivo, dentro do princípio do

interesse público, com esteio na Lei Orgânica do Município, expedir decretos para regulamentar as

leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO a Declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública de

importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de janeiro de

2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal n° 13.979, de 06.02.2020, que dispõem sobre as

medidas de enfrentamento da Emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 188, de 03.02.2020, por

conta da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), declarou Estado de Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPEV;
a  a
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CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal,

em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do

artigo 65, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO, ainda, que o Ministério da Saúde, por conta da infecção humana pelo novo

coronavírus (COVID-19), editou a Portaria n° 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a regulamentação

e operacionalização do disposto na Lei Federal n° 13.979/2020;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n° 35.672, de 16.03.2020, 35.713 e 35.714, os últimos

dois de 03/04/2020, que dispôs, no âmbito do Estado do Maranhão, sobre as medidas de calamidade

pública em saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO a possível necessidade de aumento do efetivo de profissionais de saúde ]

manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medicamentos, equipamentos e insumos

de saúde;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no âmbito do Município de Jatobá (MA)

as regras, procedimentos e medidas para o enffentamento da citada Situação de Emergência em

saúde pública.

DECRETA:

Art. 1". Fica decretada Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Jatobá

(MA), em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo coronavírus

(COVID-19) - classificação e codificação brasileira de desastre 1.5.1.1.0, e do aumento do número

de casos de HlNl, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
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Parágrafo primeiro - O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado em caso de
comprovada necessidade.

Parágrafo segundo - Serão mantidas todas as previsões e restrições constantes dos Decretos
Municipais n.° 005/2020 e 006/2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. T. Para o enfrentamento da Situação de Emergência ora declarada, ficam estabelecidas as
seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa;

II - nos termos do art. 24, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e obedecendo as disposições da

Lei Federal n° 13.979/2020 e MP 926/2020, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de

bens e serviços destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

Art. 3°. Fica determinada a suspensão de todas as atividades dos órgãos públicos e entidades

vinculadas ao Poder Executivo Municipal, até o dia 26 de abril de 2020, ressalvadas as atividades

desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I - Secretária Municipal de Saúde

n - Secretário Municipal de Assistência Social

III - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano, Infra-estrutura e Transportes

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os servidores dos órgãos e entidades não

mencionados nos incisos supra laborem, preferencialmente, em regime de trabalho remoto,

conforme determinação de seus respectivos gestores.

Art. 4°. Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela COVID-19 ou outra doença

similar, o servidor será imediatamente afastado de suas atividades laborais, devendo,

posteriormente, fazer as comprovações necessárias junto a Administração Pública.
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§ r. Aos servidores públicos municipais, que retomarem de férias, ou afastamentos legais, que

chegarem de locais ou países com transmissão comunitária do COVID-19, deverão desempenhar

suas atividades via home offíce, durante 14 (quatorze) dias contados da data de seu retomo, devendo

comunicar tal fato às respectivas Diretorias de Gestão de Pessoas, de seu órgão, acompanhado de

documento que comprove a realização de viagem.

§ 2°. O afastamento de que trata o parágrafo anterior não incidirá qualquer prejuízo de ordem

funcional ou previdenciária.

§ 3°. Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os servidores deverão entrar em contato

telefônico com órgão responsável pela gestão, de pessoas e enviar, por meio digital, uma cópia do

atestado médico.

§ 4°. Os atestados médicos serão homologados administrativamente.

Art. 5°. Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências legais ao seu alcance visando

evitar ou reduzir a exposição dos agentes públicos e freqüentadores das repartições públicas aos

riscos de contágio pela C0VID-I9, em especial, no período da calamidade pública nacional, as

medidas transitórias previstas neste decreto.

Art. 6°. As chefias imediatas deverão submeter, preferencialmente, os servidores ao regime de

trabalho remoto, enquanto durar a situação de emergência.

§ r. Por decisão do titular do órgão da Administração Direta e Indireta, o disposto neste artigo não

será aplicado aos servidores lotados em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os

necessários para o combate da pandemia.

§ 2°. Os servidores afastados na forma deste artigo deverão permanecer em seus domicílios.

§ 3°. A instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art. 6° no período de situação de

emergência está condicionada:
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I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores suficientes para garantir o funcionamento

das atividades essenciais dos mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.

Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento à população, fica autorizado "

serviço de plantão nos órgãos públicos.

Art. T. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas ou programadas dos servido:

das áreas de saúde, assistência social e coleta de lixo.

Art. 8°. Ficam vedados, ao longo do período de situação de emergência, o afastamento para viagens

ao exterior.

Art, 9 °. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos da Administração Direta e Indireta

deverão adotar as seguintes providências: ,

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso possível,

por meio remoto;

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições mais restritas de acesso aos prédios

municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas

indispensáveis à execução e fhiição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

ni - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados, como alternativa

para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência ou calamidade pública, servidores

gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de

risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pela COVID-19, dos

seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível for;
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V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo que o horário de entrada ou

saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de pico de afluência ao sistema de transporte público, em

regime de rodízio, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade municipal;

VI - impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios municipais;

Vil - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial em relação às pessoas inseridas

no grupo de risco de evolução para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o

comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou quaisquer

outras providências administrativas;

Vni - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:

a) que notifiquem as empresas de prestação , de serviços com terceirização de mão de obra,

empreiteiras e organizações parceiras, exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus

colaboradores, a adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e

sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pela COVID-1,9 ou

outra infecção respiratória;

b) a intensificação do acompanhamento e orientação, exigindo das prestadoras de serviço de

limpeza a adoção das rotinas de asseio e desinfecção no período da situação de emergência,

observadas as orientações das autoridades de saúde e sanitária, bem como especial atenção na

reposição dos insumos necessários;

Parágrafo único. O atendimento ao público deverá ser suspenso em todos os órgãos da

Administração Pública Direta e Indireta, exceto nas atividades essenciais, como por exemplo áreas

de saúde e assistência social.

Art. 10. Nos processos e expedientes administrativos, ficam suspensos todos os prazos

regulamentares e legais, enquanto durar a situação de emergência. -
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Parágrafo único. A suspensão prevista no eaput deste artigo não se aplica às licitações, contratos,

parcerias e instrumentos congêneres.

Art. 11. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e Indireta, no âmbito de sua competência,

poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste Decreto.

Art. 12. A tramitação dos processos administrativos referentes a assuntos vinculados a este decreto

correrá em regime de urgência e prioridade em todas as Secretarias Municipais.

Art. 13. Fica determinado o fechamento de todas atividades comerciais e de prestação de serviços

privados não essenciais até 12 de abril de 2020, passível de prorrogação, ficando isento da medida

os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;

b) hipermercados, supermercados e mercados;

c) feiras livres;

d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;

e) clínicas, lojas veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais; itcr.c.ia.

f) padarias, ficando proibido o consumo de alimentos no local;

g) açougues;

h) peixarias;

i) hortifrutis granjeiros;

j) quitandas;

k) centro de abastecimento de alimentos;
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1) postos revendedores de combustíveis, que deverão funcionar no horário de 07h às 19h, com a
suspensão do funcionamento das lojas de conveniência localizadas nesses postos;

m) pontos de venda de água e gás;

n) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;

o) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

p) assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

q) serviços de inspeção de alimentos e produtos derivados de origem animal e vegetal;

r) telecomunicações e intemet;

s) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas comuns dos hotéis, devendo
todas as refeições serem servidas exclusivamente no quarto;

t) serviços na área da construção civil ou de obras, relacionados com a área da saúde pública e com
o saneamento básico;

u) bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas, devendo ser respeitado e cumprido um limite
máximo de 05 pessoas por acesso e distância mínima de 2 m (dois metros) entre as pessoas;

v) distribuidoras de energia elétrica, serviços de limpeza urbana e coleta de lixo;

w) serviços de segurança, higienização e vigilância.

§ 1°. Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em restaurante, lanchonetes e similares,
sendo permitido apenas a retirada no balcão, serviço de drive thru e tele entrega;

§ 2°. Fica determinado o fechamento dos centros comerciais, à exceção dos respectivos espaços de

circulação, de acesso e dos serviços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.
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§ 3°. O horário de atendimento de mercearias, mercados e supermercados fica estabelecido entre às

8h e 18hrs, de segunda a sábado.

§ 4°. As mercearias, mercados e supermercados deverão limitar o acesso de pessoas a no máximo 03

(três) pessoas para cada 5,00 m^ (cinco metros quadrados) de área interna da loja, não incluindo

neste cálculo área de depósito, almoxarifado, estacionamento, setor administrativo e outros, sob

pena de aplicação de multa por infração ao disposto neste Decreto.

§ 5°. Não se enquadram, ainda, nas vedações deste Decreto: os órgãos de imprensa e meios de

comunicação e telecomunicação em geral, as funerárias.

§ 6°. O desatendimento ou a tentativa de burla às medidas estabelecidas neste Decreto caracterizará

infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que

couber, cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

Art. 14. De maneira geral, fica vedada a realização de quaisquer eventos ou atividades coletivas não

essenciais, em que ocorra a aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância

mínima necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme orientação do

Ministério da Saúde.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo abrange os eventos ou atividades

coletivas realizadas pelo Poder Público Municipal ou por ele autorizado e privado.

Art. 15. Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde,

à higiene e à alimentação de elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor vantagem

manifestamente excessiva, em decorrência da epidemia causada pelo COVID-19;

Art. 16. Fica determinado que os fornecedores e comerciantes podem estabelecer limites

quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação, sempre (}ue

necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos;
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Art, 17. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e

rural, seja realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados, podendo o serviço ser

realizado em horário diferenciado;

Art. 18. Para auxiliar na prevenção da disseminação do Coronavírus (Covid-19) e da doença por ele

causada e, consequentemente proteger a saúde e a vida das pessoas, a administração pública

municipal recomenda as medidas e ações contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como.

I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em especial que retomem de viagem do

exterior ou de locais em que já tenha havido confirmação de casos de Covid-19, pelo prazo mínimo

de 07 (sete) dias, mesmo que não apresentem sintomas;

II. isolamento domiciliar voluntário de 14 (quatorze) dias para todas as pessoas que apresentem

febre associada a um dos sintomas respiratórios (tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade para

respirar);

TTT. suspensão de visitas a pessoas recolhidas em delegacias ou presídio. Unidades Hospitalares, ou

em locais onde haja acomodação de famílias desabrigadas das chuvas;

IV. utilização do serviço de transporte coletivo, principalmente por pessoas idosas, somente em caso

de extrema necessidade;
■  ■ . -le

V. manutenção da ventilação dos ambientes e orientação para que, durante o período das medidas

ora recomendadas, seja evitada a aproximação, concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 19. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: Jo

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

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

propagação do novo coronavírus; e
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II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou

mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a

propagação do novo coronavírus.

Art. 20. Para enfrentamento da Situação de Emergência de saúde pública decorrente do novo

coronavírus, poderão ser adotadas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as

seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

TTT - determinação de realização compulsória de;

a) exames médicos; . '

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos.

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

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

VT - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o

pagamento posterior de indenização justa.

§ 1°. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências

científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no

tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
■
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§ 2°. Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

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

família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

in - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas,
conforme preconiza o Regulamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal n° 10.212, de
30 de janeiro de 2020.

§3°. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o
descumprimento delas acarretará responsabilização civil e penal, nos termos previstos em Lei.

Art. 21. Para o atendimento às determinações da Portaria n° 356/2020, do Ministério da Saúde, os

órgãos públicos responsáveis serão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento

ou da quarentena, se for o caso.

Art. 22. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde, sob a coordenação da

Secretaria Municipal de Saúde, para o monitoramento da Emergência em saúde pública ora

declarada.

Art. 23. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - SMS autorizada a editar os atos normativos

complementares necessários à execução deste Decreto.

Art. 24. Fica o Município de Jatobá autorizado a remanejar mão de obra terceirizada, em especial

prestadores de serviço de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em áreas

definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respectivo

contrato está vinculado.
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Art. 25. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre Secretarias ainda que sejam

diversas as funções exercidas, observada a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e

aptidão do servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

Parágrafo único - Demonstrado a necessidade de maior número de servidores para evitar caos na

prestação de serviços a população, fica autorizado a contratação temporária de servidores, pelo

prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, conforme legislação federal de combate ao

COVID-19.

Art. 26. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento,

acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no

Município.

Art. 27. Fica determinada a manutenção da suspensão das aulas presenciais, na rede pública

municipal e privada, até 26 de abril de 2020.

Art. 28. Fica determinado a possibilidade de fechamento dos acessos rodoviários secundários ao

Município de Jatobá e a instalação de barreiras com a finalidade de controle sanitário e orientação

nos acessos principais.

§ 1°. Deverá ser instalada em cada barreira uma unidade de atendimento com tenda, aparelho p

aferir temperatura corporal, panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo menos 03 (ti I

servidores municipais.

§ 2°. Fica determinado o remanejamento de todos os servidores investidos nas atribuições de

fiscalização (obras, posturas, tributários, meio ambiente, vigilância, agropecuário, sanitário e afins)

para executar suas atividades a serviço da Secretaria Municipal de Saúde e mediante escala

elaborada pela mesma nas barreiras de que trata esse artigo e outros que se fizerem necessários.

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N" 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 -E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



■ n kiDru NP

; PATA ^
RUBICM^

iliiiiiiiii II Hllllll "' 'V

j«M| *
ÍVIIIUV

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ: 01.616.678/0001-66

í 50VEIII0 lüüIClPtt
C()^ísa8í««?A^

GABINETE DA PREFEITA

§ 3°. A Administração poderá solicitar ao Estado a disponibilização, em regime de urgência, dos

servidores investidos nas funções de fiscalização (Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária e

outi-os) lotados no Município de Jatobá, para auxiliar na fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 4°. O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança (Polícia Militar, Polícia

Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros), em regime de colaboração mútua,

para acompanhar e garantir a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 5°. Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e os condutores questionados acerca

de seu destino final.

§ 6°. Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município de Jatobá, deverão ser prestadas

informações requeridas pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade de

contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros, colhidos os demais dados

pertinentes, além de repassadas orientações acerca das medidas preventivas em relação ao vírus

COVID-19.

§ 7". O não atendimento às determinações dos servidores investidos nas funções de controle dos

acessos principais caracterizará crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal,

sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

Art. 29. As obras públicas no Município que estejam em processo licitatório e que sejam custeadas

com recursos próprios poderão, mediante parecer técnico, ficar suspensas por tempo indeterminado.

Art. 30. Ficará a cargo da Secretaria de Administração e Finanças, juntamente com a Secretaria

Municipal de Saúde, providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços

financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o combate da COVID-19.

Art. 31. O município de Jatobá, fica autorizado a adotar políticas públicas de combate a propagação

do COVID-19, socorrendo os mais vulneráveis e população de trabalho informal e desempregados,

através do reforço alimentar, com a doação de cestas básicas e de materiais de higiene e limpeza.

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
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Parágrafo único. As despesas para atendimento destes benefícios, correrão por conta do orçamento

vigente na LOA 2020 da assistência social, podendo ser suplementada ou complementada, com a

remanejamento de outras rubricas.

Art. 32. Caberá à Secretaria de Saúde instituir diretrizes gerais para a execução das medidas a fim

de atender as providências determinadas por este Decreto, podendo, para tanto, editar normas

complementares, em especial, o Plano de Contingência para a pandemia no novo Coronavírus.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir da data da sua

assinatura.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Jatobá/MA, aos 09 dias do mês de abril de 2020.

NCISCÂ CC^SUELO Ll?
Preteita Municipal de Jatobá

5ILVA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE AUTUAÇÃO

Maria Francisca Damasceno de Oliveira,
Presidente da CPL, no uso de suas atribuições
legais,

Nos termos do art. 38, eaput, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, fica
aberto o Processo Administrativo, n°. 015.3004/2020, referente ao DISPENSA DE
LICITAÇÃO N°. 004/2020, para que seja devidamente instruído com a indicação do
recurso próprio para a despesa e a juntada de todos os elementos previstos na Lei
Federal n° 8.666/93 e do diploma legal citado acima, para a contratação de empresa
especializada no fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para
atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015.3004/2020/SEMUS

VALOR ESTIMADO: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma
emergencial.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, a Dispensa de Licitação, com fundamento nos termos do inciso II do Art.
24, da Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Autuei a autorização e demais documentos que instruem o presente processo de
licitação.

Jatobá-MA, 30 de abril de 2020

Mana Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente - CPL

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



iiíOBi

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

DESPACHO N° ^/2020
PROCESSO N° 015.3004/2020/SEMUS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESTINATÁRIO: SETOR FINANCEIRO

1. Versa o presente sobre a Contratação de empresa para o fornecimento de máscara
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do C0VID-I9, para atender as demandas desta municipalidade de forma
emergencial, com fulcro no disposto no art. 4°, da Lei Federal n°. 13.979/2020, com
redação dada pela Medida Provisória n.° 926/2020.

2. Necessário informar que o objeto contratado corresponde tão somente à parcela
necessária para o enfrentamento do C0VID-I9, nos tenuos já declarados nos autos e
no Projeto Básico/Termo de Referência.

3. Impende destacar que a proposta é a mais vantajosa para a Administração e, com
objetivo de comprovar a vantajosidade, foi realizada pesquisa de preços válida que
demonstrou que os preços estão compatíveis com os praticados, conforme Mapa
Comparativo de Preços.

4. Assim, encaminho os autos para emissão de Certificado de Disponibilidade
Orçamentária no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Jatobá-MA, 30 de abril de 2020

Francisca Cons ̂lo Lima da Silva
Prefeita Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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SETOR CONTÁBIL

DESPACHO N° /2020
PROCESSO N" 015.3004/2020/SEMUS

ASSUNTO: RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA
DESTINATÁRIO: GABINETE.

Senhora Prefeita,

Atendendo solicitação de V. Exa. informo que analisando a Lei

^  Orçamentária deste Município constatamos a existência de saldo para a realização de
empenho no valor previsto de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), por onde deverá ocorrer

a despesa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.00 - Poder Executivo;
02.09 - Secretaria Municipal de Saúde;
02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.
10.305.0020.2055.0000 - Controle de doenças transmissíveis.
10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância Sanitária e
epidemiológica. Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Cumpra - se na forma da lei.

Jatobá-MA, 30 de abril de 2020

José Cosmo l^uza
Chefie da Execução Orçamentária

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÃ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÃRIA E FINANCEIRA

PROCESSO N.° 015.3004/2020/SEMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara cirúrgica
triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial.
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

PLANO INTERNO OU AÇÃO DO PLANO PLURIANUAL: 10.305.0020.2055.0000 -
Controle de doenças transmissíveis.
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância
Sanitária e epidemiológica.
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

FONTE DE RECURSOS: 02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Para o fim de previsão orçamentária e no exercício da função de ordenador de despesas, nos
termos do § 1° do art. 80 do Decreto-Lei 200/67; dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988;
do inciso III do § 2° e do § 9° do art. 7°, do art. 14 e do art. 39, todos da Lei 8.666/93; dos
artigos 16 e 17, da Lei Complementar n° 101 de 2000; e, por fim, com supedâneo no disposto
no art. 4°, da Lei Federal n. ° 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.°
926/2020; consoante ao que consta da instrução do presente processo, DECLARO possuir
Dotação Orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar,
conforme objeto, valor e rubricas orçamentárias.

Jatobá-MA, 30 de abril de 2020

Franci

Prefeita Mu

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yaboo.com.br
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AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSO N.° 015.3004/2020/SExMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara cirúrgica
triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial.
VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

PLANO INTERNO OU AÇÃO DO PLANO PLURIANUAL: 10.305.0020.2055.0000 -
Controle de doenças transmissíveis.
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância
Sanitária e epidemiológica.
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

FONTE DE RECURSOS: 02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Com fulcro no disposto no art. 4°, da Lei Federal n. ° 13.979/2020, com
redação dada pela Medida Provisória n.° 926/2020, e consoante ao que consta da instrução do
presente processo, AUTORIZO a realização da despesa, por meio de dispensa de licitação
emergencial, vez que o objeto está adequado e limitado tão somente à parcela necessária para
o enfrentamento do COVID-19, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Franeisea CbnsuMoI^a da Silva

Prefeita Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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PORTARIA N° 001/2020/FMJ-GAB 03 DE JANEIRO DE 2020

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO-CPL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Prefeitura Municipal de Jatobá, Estado do Maranhão, no uso das suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jatobá,

Federal;

Considerando o Artigo 5°, Inciso II e 37, caput e inciso XXI, da Constituição

Considerando o Artigo 6°, Inciso XVI, 38, Inciso IH e 51, Caput e § 4°, da Lei n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Considerando o encerramento do prazo de vigência da Comissão Permanente de
Licitação do exercício de 2019;

Considerando a necessidade de estruturar a Comissão Permanente de licitação
para o exercício de 2020 no intuito de atender à Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de
1993.

resolve

Art. 1° - Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação - CPL da
Prefeitura Municipal de Jatobá - MA, composta de 03 (três) membros com mandado de 1
(um) ano, facultado a recondução no período seguinte de até 02 (dois) membros.

§ 1° A escolha e nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação
caberá a autoridade competente.

§ 2° São impedidos de integrarem a Comissão Permanente de Licitação-CPL os
elencados no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores
e os mencionados abaixo:

I. - Tesoureiro ou Secretários Mumcipais;
II. - Servidores dos Setores de Compras ou Almoxarifado;
III. - Servidores que respondem a processos administrativos internos por suspeita

de desvio de conduta;
IV. - Contador e Vereadores.

Art. 2° Ficam nomeados os seguintes Servidores para compor a Comissão
Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Jatobá:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA N.° 35 IA - CENTRO, JATOBA - MA
CEP: 65.693.000 / FONE (99) 3491-1004 -E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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I. - Maria Francisca Damasceno de Oliveira - Presidente;
II. - Manoel da Silva — Secretario;
III. - Mozar Viana Guimarães - Membro;

Parágrafo Único - Assessoramento a Comissão Permanente de Licitação - CPL,
assim que solicitados, os auxiliares técnicos desta Prefeitura de Jatobá, Srs.

I. - Luzileide Lima dos Santos;
II. - Maeli Carvalho de Moraes.

Art. 3° - Cabe a Comissão Permanente de Licitação, consoante estabelecido no
ato convocatório da licitação:

I. - Receber e se for o caso, manter sob guarda os envelopes dos proponentes;
II. - Abrir, em sessão pública, os envelopes de documentação, examinar os
documentos;
III. - Apresentar e julgar habilitados ou inabilitados os proponentes;
IV. - Abrir, em sessão pública, os envelopes de propostas, examinar e preparar,
seguindo o critério de julgamento, a planilha dos proponentes qualificados;
V. - Receber e processar os recursos contra seus atos;
VI. - Remeter o processo às assessorias solicitando pareceres e a autoridade
competente para manifestação;
VIL - Praticar demais atos inerentes às suas competências.

Art. 4° - Cabe, ainda, à Comissão Permanente de Licitação, conforme
estabelecido no instrumento convocatório:

I. - Julgar a Licitação;
II. - Receber e processar os recursos contra seus atos;
III. - Remeter o processo devidamente instituído a autoridade competente para
decidir os recursos interpostos quando mantiver sua decisão;
IV. - Remeter o processo à autoridade superior para homologação e adjudicação;
V. - Praticar os demais atos inerentes à suas competências.

Art, 5° - Compete ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação:

I. - Abrir, presidir e encerrar as sessões desse colegiado;
II. - Anunciar as deliberações desse órgão;
III. - Exercer o poder de policia nos locais de reunião desse colegiado,
requisitando, via autoridade coinpetente, a necessária força policial para a
manutenção da ordem nesses locais e dos atos proferidos e requisitar esSa forÇa
para restabelecer a ordem;
IV. - Rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas:
V. - Resolver, quando forem da sua competência decisória, os pedidos verbais ou
escritos apresentados nas sessões públicas;

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA N.° 35 IA - CENTRO, JATOBÁ - MA
CEP: 65.693.000 / FONE (99) 3491-1004 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



i M >■ MD

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá

CNPJ: 01.616.678/0001-66
GABINETE DA PREFEITA

VI. - Instituir os processos a cargo da Comissão Permanente de Licitação,
determinando a juntada ou o desentranhamento de documentos pertinentes;
VIL - Providenciar a publicação, na impressa oficial ou em quadro de avisos, dos
atos quando essa medida, a cargo da Comissão Permanente de Licitação^ for
exigida;
VIII. - Assessorar a autoridade superior;
IX. - Solicitar informações necessárias à tramitação dos processos a cargo da
Comissão Permanente de Licitação que preside e prestar informações sempre que
solicitadas;
X. - Solicitar via autoridade competente, assessoria, laudo e pareceres e a
contratação de leiloeiros oficial ou a nomeação do leiloeiro administrativo.
XI. - Relacionar - se com terceiros estranhos ou não, à Administração Pública
licitante, no que respeita aos interesses da comissão que preside;
XII. - Solicitar via autoridade competente, servidores para o desempenho de
funções burocráticas pertinentes à Comissão Permanente de Licitação;
XIII. - Solicitar à autoridade competente treinamento para si e para os demqi^
membros da comissão Permanente de Licitação e auxiliares.

Art. 6° - Compete ao Secretario da Comissão Permanente de Licitação:

I. - Auxiliar o presidente da direção das sessões públicas ou reservas;
II. - Lavra as atas das reuniões da Comissão Permanente de Licitação;
III. - Rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;
IV.-Preparar, conforme orientação do Presidente, a correspondência a se
expedida e os avisos e atos para publicação, submetendo uns e outros a
presidência;
V. - Controlar os prazos e certificar o seu transcurso;
VI. - Atender às determinações do Presidente da Comissão Permanente de
Licitação;

Art. 7° - São atribuições principais dos Membros da Comissão Permanente de

I. - Participar das sessões, públicas ou reservadas, da C-omissão Permanente de
Licitação;
II. - Rubricar os documentos de habilitação e os relativos às propostas;
III.- Auxiliar o presidente e o secretario em suas tarefas e atender às suas
determinações.

Art. 8° - A nomeação dos membros titulares e suplentes caberá, conforme o caso
a autoridade competente.

Art. 9° - Os Servidores indicados para compor a CPL e não concordarem com a
nomeação deverá apresentar justificativa expressa à autoridade nomeante no prazo de cinco
dias a paitir da publicação do ato de nomeação. '

Licitação:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA N.° 35 IA - CENTRO, JATOBÁ - MA
CEP: 65.693.000 / FONE (99) 3491-1004 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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§ 1° - a rejeição de integração a CPL não ensejará qualquer penalidade ou

restrições a qualquer servidor.

Art. 10° - O processo administrativo de licitação possuirá capa padronizada para
facilitar sua identificação, devendo possuir as seguintes informações:

I. - Niimero do processo administrativo de licitação;
II. - Exercício Financeiro;
III. - Unidade requisitada;
IV.- Modalidade e seu nilmero;
V. - Tipo de licitação;
VI. - Data de Inicio do Processo;
VII. - Data de Abertura das propostas;
VIII. - Local e endereço da realização do certame;
IX. - Objeto da licitação;
X. - Dotação orçamentária que correrá a despesa;
XI. - Nome do responsável pela condução do processo;
XII. - Participante do certame;
XIII. - Participante vencedor;
XIV. - Valor original do contrato celebrado;
XV. - Autuação.

Art. 11° - Os processos deverão ser organizado na seqüência cronológica,
numerados os documentos mais velhos antes e no sentido das paginas de um livro.

I. A numeração ocorre folha por folha, a partir da capa, no carimbo aposto no
canto superior direito, com a rubrica de funcionário responsável, geralmente o
Secretário da Comissão Permanente de Licitação.

II. Os processos devem refletir a transparência dos atos da Comissão Permanente
de Licitação; o numero das folhas garante a segurança jurídica do procedimento e
a coerência na seqüência dos atos no tempo. As datas dão si só, a garantia de
regularidade dos procedimentos.

Art. 12° - Lsta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

PUBLIQUE - SE
AFIXE-SE

CUMPRA-SE.

>  Gabinete da Prefeitura Municipal de Jatobá-MA.
>  Jatobá-MA, 03 de janeiro de 2020.

Francisêã^hs^To Lrma da Silva
Prefei^ Municipal

PRAÇA DL EVENTOS MARIA r/tA N.° 351A - CENTRO, JATOBÁ - MA
CEP: 65.693.000 / FONE (99) 349I-I004 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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contratação, podendo ser substituído por outro instrumento hábil, que no caso em tela deverá
ser a "Nota de Empenho", conforme estabelece o dispositivo legal no Caput do Art. 62, da
Lei n" 8.666/93 e suas posteriores alterações:

"Art. 62. O instrumento de contrato é

obrigatório nos casos de concorrência e de
tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como
carta - contrato, nota de empenho de despesq,
autorização de compra ou ordem de execução
de serviço ".

Diante de todo exposto e da evidente necessidade de realizar a aquisição
solicitada, através da empresa MASK FROM BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 36.312.748/0001-77, justifica-se a presente dispensa de licitação,
tendo em vista a satisfação do interesse da administração e a incompatibilidade de realização.de
procedimento licitatório, face ao valor e as circunstâncias legais, determinadas no dispositivo
supra mencionado, submetendo-se o presente Parecer à análise e aprovação da Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Jatobá.

Jatobá - MA, 04 de maio de 2020

Mana Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente da CPL

De acordo:

AUjÜÚJ^ JrvijctyUJCX cliL ficLfit/aUí^
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

■  ...

■X r- ,)

■i

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Senhor Pregoeira c Equipe de Apoio,

Encaminhamos ao Sr(a). Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio nossa proposta em anexo,
referente à dispensa de lidtaçâo, em justificativa a MP 925, 20 de março de 2020 e objetivando o
fornecimento de Máscaras Cirúrgicas triplica descartável para atender as necessidades das
Secretarias Municipal de Saúde de JATOBÁ - MA.

Nossa Proposta tem preço fixado em R$12.000,00 {DOZE MIL REAIS) para o item da planilha abaixo.

Proposta de preço cora quantitativo, valor unitário e total: anexo a esta.
Prazo de entrega: imediato

Prazo de validade da Proposta: 15 (quinze) dias a partir da abertura da proposta.

Forma de Entre^: O cliente virá buscar em nosso depósito, localizado na Rua Principal
n^Oó/Calhau- São Luís -MA

Dados Bancários: Agenda;0248-8 N® da conta: S214S-0 Banco: BRASIL
FAVORECIDO: L Oliveira Vitor Eirelli

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
dispensa em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de
qualquer natureza, incidentes sobre o serviço, a validade da proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

São Luís, 30 cie abril de 2020

(f
L Oliveira Vitor Eirelli

Luilson Oliveira Vitor

CPF; 656.142.753-04

RG;2108595 SSP/PI

íl
Digitalizada com CamScanner
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4.

ITEM DESCRIÇÃO UNI QUAN V. UNI.
V.

EXTENSO
V. TOTAL

V.

EXTENSO

1
Máscaras Cirúrgicas
triplica descartável

UND 100 RS 120,00
Cento e

vinte reais
R$ 12.000,00

Doze mil

reais

VAU3R TOTAL DA PROPOSTA R$ 12,000,00

Doze mil reais

Atenciosamente,

São üj^ 30 tíe abrü de 2020

B" \Au^—
L Oliveira Vítor EIrelll

Luiíson Oliveira Vitor

CPF: 656.142.753-04

RG: 2108595 SSP/PI

Digitalizada com CamScanner
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUILSON OLIVEIRA VÍTOR, BRASILEIRO, GASADO(A), Comunhão Parcial, representante comercial, natural da
cidade de Codó- MA, data de nascimento 15/08/1984, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2108595,
expedida por ssp/PI em 23/10/2003 e CPF: n° 656.142.753-04, residente e domiciliado na cidade de Codó - MA, na
RUA JOÃO PESSOA, n° 2222, CENTRO, CEP: 65400-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas
(art. 997, I, CG):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1°, CG)
A empresa adotará como nome empresarial: L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI, e usará a expressão MASK FROM BRAZIL
como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CG) ,. .,»
A empresa terá sua sede no seguinte endereço; RUA MARCOS ROCHA, n° 1814, SAO RAIMUNDO, Codo - MA,
CEP: 65400000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CG)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO
ESPECIALIZADO (ARROZ, FEIJÃO, MILHO ETC)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO
IMOBILIÁRIOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS,
BEBIDAS E FUMO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM
GERAL NÃO ESPECIALIZADO (ARROZ, FEIJÃO, MILHO ETC).

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N° 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários

CNAE N° 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
CNAE N° 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e
seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte
forma: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular LUILSON OLIVEIRA VÍTOR, que representará legalmente a empresa e
poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da
Lei n" 8.934 de 1994)
O Administrador deciara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual
de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo
interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente
representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro
não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art.
3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Codó - MA, 08 de fevereiro de 2020

LUILSON OLIVEIRA VÍTOR
Titular/Administrador

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

65614275304 LUILSON OLIVEIRA VÍTOR

JUCiNA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 SOB N" 21600139210.
PROTOCOLO: 200114336 DE 10/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000634964. NIRE: 21600139210.

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

Líliêui Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL

SÃO LUÍS, 10/02/2020
https://www.empresafacil.ma.gov.br

oc -mpresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA; L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI.

LIIILSON OLIVEIRA VÍTOR, brasileiro, representante comercial, casado, comunhão parcial de
bens, nascida em 15/08/1984 em Codó- MA, portadora do CPF n° 656.142.753-04 e RG n° 2108595
SSP-Pl, residente na Rua João Pessoa n° 2222, centro, CEP- 65.400-000, Codó- MA único titular da
firma social L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI, com sede na Rua Marcos Rocha n°1814, São Raimundo,
Codó- MA CEP-65.400-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE-
21600139210 em 10/02/2020 e inscrita no CNPJ sob o n" 36.312.748/0001-77, resolve arquivar
alteração de objeto social da empresa individual de responsabilidade limitada e o faz agora mediante as
cláusulas seguinte.

CLAIJSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser:
7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios ein geral, exceto
imobiliários

4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de produtos alimentícios, bebidas e
fumo

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não
especificado (arroz, feijão, milho etc)
4693-1/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou
insumos agropecuários (importação e exportação)
4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios

CLÁUSULA SEGUNDA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas do ato constitutivo que não
colidirem com a do presente instrumento

CLÁUSUL.A TERCEIRA: . Fica eleito o foro da comarca de Codó- MA, para solução de problemas
oriundos do presente instrumento.
E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 via.

Codó- MA, 27 de fevereiro de 2020.

Luilson Oliveira Vitor

Titular

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

data

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L OLIVEIRA VÍTOR EIRELl consta assinado digitalmente por;

identificação 00(8) ASSINANTE(S)

CPF Nome

65614275304 LUILSON OLIVEIRA VÍTOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2020 11:09 SOB N" 20200160524.
PROTOCOLO: 200160524 DE 28/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000919713. NIRE: 21600139210.

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÃRIA-6ERAL

SÃO LUIS, 28/02/2020
www.empresafacil.ma,gov.br

A validade desce documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA: L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI.

LUILSON OLIVEIRA VÍTOR, brasileiro, representante comercial, casado, comunhão parcial de bens,

nascida em 15/08/1984 em Codó- MA, portadora do CPF n° 656.142.753-04 e R6 n° 2108595 SSP-PI,
residente na Rua João Pessoa n° 2222, centro, CEP- 65.400-000, Codó- MA único titular da firma
social L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI , com sede na Rua Marcos Rocha n°1814, São Raimundo, Codó-
MA CEP-65.400-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE-
21600139210 em 10/02/2020 e inscrita no CNPJ sob o n" 36.312.748/0001-77, resolve arquivar

alteração de objeto social da empresa individual de responsabilidade limitada e o faz agora mediante
as cláusulas seguinte.

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser:
7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários.

4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de produtos alimentícios, bebidas
e fumo.

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não
especificado (arroz, feijão, milho etc.)
4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou
Insumos agropecuários (importação e exportação)
4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios.

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios.
3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia

CLAUSULA SEGUNDA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas do ato constitutivo que não
colidirem com a do presente instrumento

CLÁUSULA TERCEIRA: . Fica eleito o foro da comarca de Codó- MA, para solução de problemas
oriundos do presente instrumento.
E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 via.

Codó- MA, 10 de março de 2020.

Luilson Oliveira Vítor

Titular

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE{S)

CPF Nome

65614275304 LUILSON OLIVEIRA VÍTOR

JUCEHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2020 17:24 SOB N" 20200193732.
PROTOCOLO: 200193732 DE 11/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001147331. NIRE: 21600139210.

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 11/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade desce documenco, se impresso, fica sujeite à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

36.312.748/0001-77

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/02/2020

NOME EMPRESARIAL

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MASK FROM BRAZIL

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-04 - Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto Imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
L32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R MARCOS ROCHA

NÚMERO

1814

COMPLEMENTO
********

CEP

Ç5.400-000

BAIRRO/DISTRITO

SAO RAIMUNDO

MUNICÍPIO

CODO

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MASKFR0MBRAZIL@GMA1L.COM
TELEFONE

(86) 9828-9996

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

10/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 12/03/2020 às 09:19:59 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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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: L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

CNPJ: 36.312.748/0001-77

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 10:18:47 do dia 12/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2020.

Código de controle da certidão: 5329.3436.538A.E798
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.312.748/0001-77

Certidão n°: 10243233/2020

Expedição: 04/05/2020, âs 12:52:29
Validade: 30/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que L OLIVEIRA VITOR EIRELI (matriz e filiais),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 36.312.748/0001-77, 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.

íuvidas e sugestões; cndt: TuxSt. iu^ .br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
Diretoria do Departamento de Finanças

CNFJ- 05104853000195

Praça Ferreira Bayraa, N® 538 - Centro

ALV ARÃ DE Al TQRIZACÃO DE pTíNCíONAMENTO

V cs

11024393-48
K® do Aivara

28672020

Data de Emissão

18702/2020

C; -fríi-.-n-t®

Nome.

CPF CNPJ-.

RG' ínsc

Nome Fantas,;

L ouvEiRA Vítor eirelí

36312748000177

MASK FRONT

Validade

31/12/2020

Logradouro:

Complemento:

Bairro:

Cidade;

MARCOS ROCHA

SÃO RAIMUNDO

Codó

Número: 1814

CEP: 65400000

Estado: MA

iCí-iaafdgs
A

ALv idades de intermediação e agenclamento de serviços e neg. Representantes comerciais e agentes
do comercio de produtos. Representantes comerciais e agentes do comércio de mercador!

I  I

!  I

Sábado

OS Ale, Í8:K!;ÍK> Oss: eS-00:00 Até: 18:00:00

Domingo

Das: O Até; O

Feriado

Oas; O Até: O

rõ

í Vsiiiador
i  7A636E78D792F478

Código

r
Cs3 w'2 A4>5rtiJíJ3

i  10/02/2020

CRGÂO EXPEOiDOR

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade
supra por período, a critério da Administração

Pública ^
Código do iSS

10.00

«•' \A £X ^

,^"1 Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESfABELECIMENTO
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Da: Comissão Permanente de Licitação - CPL
Para: Assessoria Jurídica

Senhor Assessor,

Em cumprimento aos estabelecido no Art. 38, Parágrafo

Único, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n°

8.883/94 de 06 de julho de 1994, e pela Lei 9.648/98 de 28 de maio de 1998,

estamos encaminhando a V. Sa. para análise e aprovação o PARECER DA

COMISSÃO e a Minuta do Contrato do Processo Administrativo n°

015.3004/2020/Dispensa de Licitação n° 004/2020.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Maria Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER JURÍDICO

REQUERENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 015.3004/2020/SEMUS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 004/2020/SEMUS

Rutrica.

DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLICA DESCARTÁVEL
PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO C0VID-I9,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA
MUNICIPALIDADE DE FORMA EMERGENCIAL.

POSSIBILIDADE ARTIGO 4° DA LEI 13.979/2020.

EXAME DE LEGALIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Assessoria Jurídica, na qual requer análise
jurídica da legalidade do texto da minuta de contrato, atinente à contratação de empresa
especializada no fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do C0VID-I9, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial, considerado a Portaria do Ministério da Saúde n° 188, de 3
de Fevereiro de 2020, na qual declarou estado de emergência pública nacional em virtude da
pandemia, considerando ainda o Decreto Estadual n° 35.672/2020, de 19 de Março de 2020,
declarando estado de calamidade pública em todo território do Estado Maranhão, Decreto
Municipal n° 009 de 9 de abril de 2020, bem como disposição contida no art. 4° da Lei n° 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, e exame de legalidade do pretendido procedimento de contratação
direta por dispensa de licitação.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes
documentos principais;

a) Solicitação para abertura de Procedimento Administrativo emitida pela Secretaria
Municipal de Saúde, devidamente acompanhada de planilha contendo especificações e
estimativa de quantitativos dos bens/serviços a serem adquiridos;
b) Certidão de Autuação do Processo Administrativo, emitida pelo Setor de Protocolo
deste Município;
c) Pesquisa de Preços de Mercado, tendo sido obtidos 3 (três) pesquisas com empresa
do ramo e I (um) no âmbito da Administração Pública e Banco de Preço, orçamentos
válidos:

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA . K
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 I004/I047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br V
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Rubrica:

%

d) Planilha comendo mapa de apuração do preço médio, baseado nas pesquisas de
preços apresentadas;
e) Despacho de solicitação de informações sobre a existência de dotação orçamentária;
í) Informações sobre a dotação orçamentária nesta fase do procedimento licitatório,
conforme previsto;
g) Portaria do Ministério da Saúde n° 188/2020, Decreto Estadual n° 35.672/2020,
Decreto Municipal n° 009/2020 e Lei n° 13.979/2020, que amparam e justificam a
contratação direta por dispensa de licitação, nos casos de emergência ou de calamidade
pública;
h) Termo de Referência elaborado pela Secretaria Requisitante, na forma da Lei
Federal n° 8.666/93 e ulteriores alterações e demais normas pertinentes:
i) Justificativa para contratação direta;
j) Documentos de habilitação da proponente que apresentou menor valor;
k) Autorização para Contratação direta, emitida pela Autoridade Competente;
1) Termo de Autuação do Procedimento de dispensa, emitido pela CPL: '■
m) Despacho da CPL, determinando a remessa dos autos a esta Procuradoria;
n) Minuta do Contato;

IL FUNDAMENTAÇÃO

A análise aqui empreendida versará sobre o exame de legalidade de procedimento
administrativo para contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara cirúrgica
triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVlD-19,
para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial, em cotejo com a norma
vigente, os princípios que regem a Administração Pública, entendimentos jurisprudenciais, e
orientações dos órgãos de controle quanto à temática.

Imperioso mencionar que a presente manifestação não importará em considerações de
ordem outra que não seja a jurídica, e dada à delimitação legal de competência institucional desta,
esclarece-se que não cabe à Assessoria Jurídica discutir a conveniência e oportunidade dó
pretendido, uma vez que pertence tal ato à discricionariedade da Administração.

Convém sublinhar que, parte das observações expendidas por este órgão de consultoria
jurídica não passa de recomendações, com vistas a salvaguardar a autoridade administrativa
assessorada, e não vinculá-la. Caso se opte por não as acatar, não haverá, necessariamente,
ilegalidade no proceder, vez que o acatamento ou não decorre do exercício da competência
discricionária da autoridade assessorada.

Feitas estas considerações, passa-se a análise do pedido, sob o prisma dos princípios
que regem a Administração Pública, da Constituição Federal, Lei de Licitação e Contratos e
demais normas pertinentes.

Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da
impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação.
Dito isso, passa-se a análise do processo.

No tocante as contratações públicas, da leitura do art. 37. XXI. da CF/88, imprimem-
se que a regra é o processo licitatório, ressalvados os casos especificados em lei. E nessa esteira,
dentre os casos especificados em lei, esta municipalidade deparou-se com situação emergencial e
calamitosa enfrentada mundialmente em virtude da Pandemia do novo coronavírus - COVID-19

(artigo 4° da Lei 13.979/2020).

A situação emergencial em tela aduz quanto à possibilidade de se promover a dispensa
de licitação. Corolário dessa premissa é, fundamentalmente, a absoluta impossibilidade de atender
ao interesse público - fim único de toda atividade administrativa - se adotado o procedimento
licitatório. A noção de emergência lastreias e a partir da caracterização da situação cujo tempo de
atendimento implique a necessidade de dispensar o procedimento licitatório.

O Tribunal de Contas da União manifestou entendimento no sentido que a situação de
emergência deverá ser devidamente esclarecida e com a formalização adequada do processo que á
justifique, com a demonstração razoável da escolha e dos preços dotados. Nesse ínterim, consta
nos autos processo devidamente autuado e numerado, bem como termo de justificativa e planilha
detalhada de pesquisa de mercado, conforme relatório.

Ante a situação de imprevisibilidade e a existência de risco em potencial para às
pessoas, houve o reconhecimento de calamidade pública, pelo Poder Público em todas as esferas,
tanto no território nacional como no âmbito desta municipalidade, vide Decretos^ e Lei,
anteriormente mencionados, considerando os danos em virtude do Novo CORONAVÍRUS -
COVID- 19.

A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de Março de 2020, que o
coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por diversas
partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como uma pandemia. No
Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi considerada em situação de
transmissão comunitária, aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação.
Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio viral e dificulta o combate à situação
pandêmica.

Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severás
medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados pelâ
COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível. * *

Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, veio dispor sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2020. Nesse sentido, uma das medidas previstas nó
mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de contratação de bens, serviços e insumos
sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 I004/I047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos
com o seguinte texto:

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.
§ 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 coronavírus.

§ 2° 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 §
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 qtíé
estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de únicã
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. " ao

As exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da
dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam tais fatõs
geradores foram listados no art. 4-B do mesmo diploma legal, que diz: '

Art. 4°-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto
nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
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.

,  ";rv'

Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: -
a) vigore a emergência de combate ao coronavírus;
b) haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do vírus;

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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c) estejam em risco em decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e
d) limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência.

Da análise dos documentos acostados, retira-se o atendimento dos requisitos, vejamos;
verifica-se a permanência de estado de calamidade em todo território nacional, sendo necessária a
aquisição de máscara cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma
emergencial e para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate da pandemia,
sendo estes indispensáveis para manejo de pacientes, diminuindo a contaminação. Ademais,
verifica-se que a pretendida aquisição ocorrerá após recebimento de "ordem de fornecimento"
limitando-se ao prazo máximo de 02 (dois) dias.

No intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do coronavíriils,
assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n° 13.979, de 2020, simplificou
consideravelmente o procedimento de contratação, afastando, total ou parcialmente, a aplicação de
alguns institutos exigidos pelo regime geral de contratação pública, previsto na Lei n° 8.666, de
1993. Ou seja, no aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei 8.666, de 1993, nas contratações
por dispensa de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não
conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de
proteção da saúde, previstos na Lei n° 13.979 de 2020.

Nessa linha, a Lei de Combate ao Coronavírus expressamente simplifica o
procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes pontos:

a. 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 (art. 4-C); ^ ■

b. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será
exigível durante a gestão do contrato (art. 4-D);
c. 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 (art. 4-E); ^
d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispens^^j
mediante justificativa, a estimativa de preço exigida pelo '§ 1^
inciso VI, do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020; e '
e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à
habilitação, excepcionalmente e mediante justificativa, nas
situações em que houver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à
regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento dc
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disposto no art. 7, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho de
menores) (art. 4-F).

A pretendida aquisição dos produtos de acordo com o disposto em Minuta de Contrato
- cláusula quarta, a execução do objeto terá início logo após o recebimento da "ordem de
fornecimento", obedecendo o prazo máximo de 02 dias. Desse modo, por força do disposto no
artigo 32 da Lei n° 8.666/1993. § 1° por se tratar de compra imediata e integral, sem obrigações
futuras (pronta entrega), poderia ser dispensada a apresentação de documentos de habilitação.

Seguindo o entendimento, o artigo 62 da Lei 8.666/1993:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos
demais em que a Administração puder substituí-lo por outros
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de
execução de serviço.

§ 4° É dispensável o "termo de contrato" e facultdda'j&
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais^nâe
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnicá; '•

Todavia, embora exista a possibilidade normativa de substituição de instrumento de
contrato ante a compra imediata, integral e sem obrigações futuras, esta pasta realizou a
formalização deste. Em que pese a formalização de instrumento contratual, faz-se necessária a
observância dos documentos de habilitação necessários.

A respeito da temática, a Lei n° 13.979/2020 disciplinou acerca da dispensa dos
documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, mediante justificativa:

Art. 4-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviços, a autoridade competentè^
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar 'â
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos
de habilitação, ressalvados a exigência de apresentaçãò' dê
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ó
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. T
da Constituição. sHo

"' i I
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Todavia, os documentos de habilitação foram juntados aos autos.

Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, não
excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de licitação para p
enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, também devem ser
observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza:

Art. 26. As dispensas previstas nos § 2° e § 4° do art. 17 e pp
inciso 111 e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidadç
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art, .8
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) di^,;,à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou
de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos: 1 - caracterização da
situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso:
II - razão da escolha do fornecedor ou executante:

III - justificativa do preço:
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados. - .i .p

Conforme inteligência dos dispositivos retro transcritos vê-se que não há óbice legal
para a pretensão da contratação em consulta, notadamente a aquisição de máscara cirúrgica triplica
descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do C0VID-19v pará
atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial, tendo em vista que nos autos de
processo em análise, encontram-se atendidos todos os elementos.

No que tange ao Projeto Básico Simplificado, o artigo 4-E da Lei 13.979/2020'adu2
que:

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;
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IV - requisitos da contratação; ' ' ̂
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:
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.

Consta nos autos o Projeto Básico Simplificado com os elementos necessários.

No âmbito do procedimento em comento, a escolha do fornecedor se revefôu
justificada através de menor proposta apresentada em pesquisa de mercado realizada junto a três
pessoas jurídicas, bem como diante da comprovação dos requisitos legais de habilitação, os quais
constam acostados no relatório deste opinativo, em conformidade com o inciso II, 4° Artigo 26 p
Lei de Licitações e Contratos.

Nesse ponto convém mencionar que, se faz primordial a mensuração do quantitativo
dos itens a se contratar, haja vista que permite a correta estimativa do custo do objeto a seV
adquirido em planilhas de quantitativos e preços unitários, de forma a definir os recursos
orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais. No caso em análise, observa-
se que esse quesito fora suprido, tanto na Planilha Orçamentária, quanto no Projeto Básico
Simplificado, em consonância com o inciso III, do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos.

Os requisitos básicos dos contratos administrativos estão elencados artigo 55 da Lei n°
8.666/93, dos quais não pode o administrador se furtar da obrigação de fazê-los constar na minuta
que calçará a avença. No que tange a minuta em comento verifica-se que a mesma está revestida
das cláusulas tidas como necessárias.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regulafidad'é
Jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos^
econômicos e financeiros, que escapam a análise desse órgão consultivo, esta Assessoria Juríditâ
opina pela possibilidade jurídica do procedimento de contratação direta emergencial por dispénsâ
de licitação, para aquisição de máscara cirúrgica triplica descartável para enffentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial, no caso em tela com a empresa MASK FROM BRASIL ;
L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI, situada na Rua Marcos Rocha, n° 1814, São Raimundo, Codó /■
MA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.312.748/0001-77, uma vez que ofertou o menor valor de R$
12.000,00 (Doze mil reais), com fulcro no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, sem prejuízo das
recomendações contidas no âmbito do presente parecer.
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Por oportuno, sublinhe-se que a presente apreciação tomou por base as peças
constantes dos autos e restringiu-se aos aspectos jurídicos da minuta contratual. Encaminhe-se este
processo ao Ordenador de Despesa, para que após análise e deliberação, decida pejq
prosseguimento, ou não, do presente processo, levando em consideração os posicionamentos
realizados no presente parecer. À consideração superior, com proposta de restituição dos autos ao
Gabinete desta Secretaria Municipal de Saúde. É o parecer, salvo melhor juízo.

Este parecer contém 09 (nove) laudas, todas rubricadas pelo signatário.

Encaminhem-se os autos à Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento e
adoção das providencias cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela
correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira
responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações constantes do
opinativo.

É o que nos parece,
S.M.J

Jatobá (MA), em 04 de maio de 2020.

os Mencz

■  .s

i

.:e;.iOs

/MA7P 4.204

Procurador
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 015.3004/2020/SEMUS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma
emergencial.

CONTRATADA (EMPRESA): MASK FROM BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR
EIRELI.

CNPJ n° 36.312.748/0001-77

VALOR: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei Federal ii.° 8.666/93 de

21 de junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa acima

especificada, devidamente justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do

Art. 24, da Lei Federal n.° 8.666/93, Lei n° 13.979/2020, Decreto Estadual n°

35.672/2020 e Decreto Municipal n° 009 do dia 09 de abril de 2020, bem como com

base no Parecer Jurídico e na documentação do Processo em epígrafe, conforme

exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

í)\
5i

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Francisca Cõnsúolo Lima da Silva

Prefeita Municipal
1
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ERR4TA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020. DISPENSA
DE LICITAÇÃO N® 004/2020. ONDE SE LÊ: PELO VALOR
DE R$ 2.237.000,00 (Duzentos milhões duzentos e trinta e sete
mil reais). LEIA-SE: PELO VALOR DE R$ 2.177.000,00 (Dois
milhões cento e setenta e sete mil reais). PUBLICADO NA
EDIÇÃO DO DIA 05/05/2020, PAGINA 36, EDIÇÃO N® 2338.
Icatu (MA), 11 de maio de 2020. Caroline Melo Menezes,
Presidente da Comissão de Licitação - CPL/lcatu.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 011.0704/2020/SEMUS. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
álcool gel e macacão de procedimento cirúrgico para a
Secretaria municipal de Saúde no enfrentamento ao COVlD-19
no município de Jatobá-MA. CONTRATADA (EMPRESA):
MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ElRELl.

CNPJ n° 31.621.747/0001-90. VALOR: R$ 14.900,00 (Quatorze
mil e quatrocentos reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26
da Lei Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa acima
especificada, devidamente justificada, com fundamento nos
termos do inciso IV do Art. 24, da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei

n® 13.979/2020, Decreto Estadual n® 35.672/2020 e Decreto
Municipal n® 009 do dia 09 de abril de 2020, bem como com
base no Parecer Jurídico e na documentação do Processo em
xpigrafe, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo
diploma legal. Jatobá-MA, 09 de abril de 2020. Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 9c65dffd5fle8ed611c669fdcdcdl565

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 015.0405/2020/SEMUS. OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de
mascaras cirúrgicas descartável para a Secretaria municipal de
Saúde no enfrentamento ao COVlD-19 no município de Jatobá-
MA. CONTRATADA (EMPRESA): L OLIVEIRA VÍTOR ElRELl.

CNPJ n° 36.312.748/0001-77. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil
reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n®
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa
de Licitação, para a despesa acima especificada, devidamente

justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24,
da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2020, Decreto

Estadual n® 35.672/2020 e Decreto Municipal n® 009 do dia 09
de abril de 2020, bem como com base no Parecer Jurídico e na
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 016.0505/2020/SEMUS. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no
fornecimento/confecção de máscaras de tecido lavável para
distribuição no município de Jatobá, de interesse da Secretaria
Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVlD-19.
CONTRATADA (EMPRESA): INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM
ElRELl. CNPJ n° 13.126.178/0001-25. VALOR: R$ 8.000,00
(Oito mil reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei
Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a
Dispensa de Licitação, para a despesa acima especificada,
devidamente justificada, com fundamento nos termos do inciso
rV do Art. 24, da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2020,
Decreto Estadual n® 35.672/2020 e Decreto Municipal n® 0Q9
do dia 09 de abril de 2020, bem como com base no Parece^
Jurídico e na documentação do Processo em epígrafe, cpjifonftg
exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatob&
MA, 07 de maio de 2020. Francisca Consuelo Lima da Silv^
Prefeita Municipal. , u

Publicado por: JONATHA LIMA ROD^Cüé
Código identificador: 1854be9d85cl9802a7624Í645'edl6Ó^
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020/CPL. PROCESSiQ
ADMINISTRATIVO N® 017.0505/2020/SEMUS. OBJÊTÓi
Contratação de empresa especializada no fornecimento dè
Teste imunocromatográfico rápido para determinação
qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVlD-19 em
amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as
demandas desta municipalidade de forma emergencial.
CONTRATADA (EMPRESA): DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS ElRELl. CNPJ n° 02.956.130/0001-28.
VALOR: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). Ratifico na
forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n.® 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de Licitação^
para a despesa acima especificada, devidamente justificadá,
com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24, da Lei
Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2020, Decreto Estadual
35.672/2020 e Decreto Municipal n® 009 do dia 09 de ábril tif
2020, bem como com base no Parecer Jurídico e ijá
documentação do Processo em epígrafe, conforme exigência dd
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobá-MA, 07 <}e
maio de 2020. Francisca Consuelo Lima da Silva. Prefeij
Municipal. • ! 'RI(jL-í

• •-•L' ' F'Ç í

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 29cb699al 78df7351467b28acbf2e033
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 015.3005/2020/SEMUS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020/CPL
AMPARO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
a Dispensa de Licitação, com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24, da Lei
Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

HOMOLOGO, na forma do Art. 38, inciso VII da Lei Federal n°

8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa MASK FROM BRASIL -

L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI, situada na Rua Marcos Rocha, n° 1814, São

Raimundo, Codó - MA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.312.748/0001-77, apresentou

proposta de preços com valor de R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), o objeto da

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020/CPL, com base legal no Art. 24, inciso IV

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, referente a contratação de

empresa especializada no fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender

as demandas desta municipalidade de forma emergencial.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Francisca Gón^elo Lima da Silva

Prefeít^ Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1015/1017 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com
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CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 015.3004/2020/SEMUS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020/CPL - nos termos do inciso lY do Art.
24, da Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em
conformidade com o Parecer Jurídico n° 008/2020.

OBJETO; Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara
cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma
emergencial.

De acordo com o Art. 43, inciso VI da Lei Federal n" 8.666/93 e

suas posteriores alterações e Parecer da Comissão constantes deste Processo,

ADJUDICAMOS em favor da empresa abaixo mencionada, o objeto da Dispensa

de Licitação no valor de R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

LOTE VENCEDOR VALOR

1 - MASK FROM BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

^  CNPJ n° 36.312.748/0001-77 R$ 12.000,00

TOTAL RS 12.000,00

Jatobá - MA, 04 de maio de 2020

iS- ■ .
Mana Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente-CPL

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1015/1017 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com
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Ruukx

CONTRATO N" 013.0405/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015.3004/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JATOBÁ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA MASK FROM

BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI.

Por este instrumento particular, O Município de Jatobá-MA, através do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE /FMS, situada na Praça de Eventos Maria Rita, n° 35IA, centro - Jatobá - MA,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.616.678/0001-66, neste ato representada pela Sra. Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal, portadora do CPF n° 400.864.963-87, a seguir
denominada CONTRATANTE, e a empresa MASK FROM BRASIL - L. OLIVEIRA
VÍTOR EIRELI, situada na Rua Marcos Rocha, n° I8I4, São Raimundo, Codó - MA, inscrita
no CNPJ sob o n° 36.312.748/0001-77, neste ato representada por seu Administrador, o Sr.
Luilson Oliveira Vitor, portador do CPF n° 656.142.753-04, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n°
13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n° 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.10 presente contrato tem pôr objeto, por parte da CONTRATADA o fornecimento de máscara
cirúrgica triplica descartável para enffentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA AFINCULAÇÁO DESTE INSTRUMENTO E
FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a dispensa de licitação n° 004/2020, e rege-se pelas
disposições expressas nas disposições do artigo 4° §1° e artigo 4°-B da Lei Federal no
13.979/2020, e aplicando-se subsidiariamente na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. Lei
Complementar 123/2006 e Decreto Municipal n° 009/2020 e sujeitando-se aos preceitos de
direito pública e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a Integrar este
Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$
12.000,00 (Doze mil reais).

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1 Mascaras cirúrgica triplica descartável Cx 100 120,00 12.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÁO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS:

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n** 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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4.1. As despesas'decorrentes da presente dispensa de licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Jatobá - MA, classificada
conforme abaixo especificado: Dotação: 02. Poder Executivo, 02.09 - Secretaria Municipal de
Saúde, 02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS. 10.305.0020.2055.0000 - Controle de doenças
transmissíveis. 10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância Sanitária: e
epidemiológica. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/Inclusão dos respectivos créditos
orçamentários e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta
dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo
de aditamento de contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:
5.1.0 presente contrato iniclar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 31/12/2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTO:

6.1. A forma de fornecimento poderá ser parcelada, sendo a entrega de acordo com a necessidade
desta administração pública.

6.2. Os produtos deverão ser entregues no máximo em 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da ordem de fornecimento.

V.K.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no Município de Jatobá - MA, no Centro de Saúde
Municipal indicado na ordem de fornecimento, sem ônus a esta administração pública.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante
o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/Fatura, após a comprovação
de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista,
para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas
certidões:

7.1.1. Certidão Conjunta-Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa,
de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Federal.

7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
7.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos
Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo
especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de
recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1 deste
instrumento.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item
7.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se
quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será
efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s). ' ;

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Jatobá-MA será devolvida à contratada
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.6. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura
correspondente a mesma.

7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras.
As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DE MORA POR ATRASO DE
PAGAMENTO: ^
8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente d^
ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer
cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICÇ^
FINANCEIRO DO CONTRATO: ,
9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-fmanceiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso 11, alínea d, da Lei no 8.666/93 e
alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da
contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

CLÁUSULA ONZE - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE
ATRASO DE PAGAMENTO:

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_nia@yahoo.coni.br
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11.1.0 não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste
instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula sétima, ensejará a atualização do
respectivo valor pelo IGP-M - índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas,
utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI

VA = XINF,

onde: INI

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data fmal

CLÁUSULA DOZE - DO REAJUSTAMENTQ DE PREÇOS:
12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente
contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-fmanceira inicial
deste Instrumento. ? '

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.,
12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que
forem Iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura
Municipal de Jatobá.

CLÁUSULA TREZE - DA ALTERAÇÁO CONTRATUAL:
13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada
através de termo de aditamento.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÁO:
14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de
fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

14.2. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser encaminhadas ao Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em tempo hábil, para
adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA QUINZE - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES:
RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

15.1. Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadàs
e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 4o
contrato.

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
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15.3. Constituem obrigações da contratada:
15.3.5. Manter as mesmas condições de habilitação durante o prazo contratual;
15.3.6. Entregar em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Ordem de Fornecimento
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde;
15.3.7. Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução ou inexecução do
fornecimento desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita pelo
não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
15.3.8. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes.
15.3.9. Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para
recebimento de correspondência.
15.3.10. Executar e gerenciar diretamente o fornecimento.
15.3.11. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá os casos de desvios qw
vierem a tomar conhecimento no decorrer do contrato. -

15.3.12. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do futuro
Contrato.

15.3.13. Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal,
Estadual e Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais.
15.3.14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causada ao Município de
Jatobá e/ou a terceiros relacionado à má execução do fornecimento.
15.3.15. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá, qualquer anormalidade que
interfira no bom andamento do fornecimento, objeto da futura contratação.
15.3.16. Estabelecer Informações gerenciais para a boa execução do fornecimento, e
acompanhamento destes.
15.3.17. Se dispor a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Jatobá, no
tocante ao fornecimento, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste
Termo de Referência, bem como o gestor do contrato.
15.3.18. Facilitar a fiscalização do fornecimento, orçamentos, não criando qualquer
embaraço ou dificuldade, cabendo informar sobre irregularidade encontrada na realização
ou participação de servidor da Administração.

15.4. Constituem responsabilidades da contratada:
15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
15.4.2. Toda e quaisquer multas. Indenizações ou despesas Impostas à contratante por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser
observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão
reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de
qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
15.4.3. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia
defesa. ,i-,
15.4.4. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratq^q
for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP- M - índice Geral de Preços
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%

de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a datS da
ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à
contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI

VA = XINF,

onde: INI

VA = Valor

Atualizado VDI == Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice iniciai)
INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final) A

V);

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas e^
lei no caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial <Ío

.íiy
mesmo. ■

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78
da referida lei.

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS PENALIDADES:
17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a previa defesa em processo
regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis:

I. Advertência;

II. Multa;

III. Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
IV - Declaração de Inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimçpto 4^
cláusulas contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa ofiçi^ç.

17.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da
respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir da 31° (trigésimo primeiro) dia de
atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/execução deste contrato.

17.4. No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
contratante, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,
podendo, inclusive, aplicar penalidade de Impedimento da contratada em participar de licitações
públicas realizadas pela contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.

17.5. As multas previstas nos Incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente
ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras
cominações previstas neste instrumento.
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17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda
judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada nos seguintes casos
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:

17.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;
17.7.3. Rescisão do contrato.

17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos
resultem prejuízos à contratante;
17.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.9. As sanções previstas nos Incisos I, 111 e IV do Item 17.1 desta cláusula, poderão ser
aplicadas juntamente com a do Inciso 11 do item 17.1 desta clausula.

-.' i'..' í !

17.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela
contratante, apôs a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa 4^
contratada, serão publicadas na Imprensa oficial.

17.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de
se relacionar com a contratante.

17.12. A falta do(s) produto(s) a ser(em) fomecido(s) para execução deste contrato, não poderá
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do
fornecimento objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

CLÁUSULA DEZOITO - DOS ILÍCITOS PENAIS:
18.1. As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objet
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de
protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos,

CLÁUSULA VINTE - DOS CASOS OMISSOS:
20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal no
009/2020, Lei no 123/2006 e alterações posteriores e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VINTE E UM - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, a publicação resumida deste instmmento de contrato e seus aditamentos (se houver),
será efetuada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei no 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5°
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DO FORO:

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da
interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas no presente contrato, as partes assinam ,o
presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de Igual teor, na presença de duas
testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. . ^ ̂

■  . - -fÀ
Jatobá - MA, 04 de maio de 20á);

CONTRATANTE:

/

PrefeituraT^ííudicipal de Jatobá-MA
Francisca Comsuelo Lima da Silva

Prefeiifa Municipal

CONTRATADA:

MASK FROM LIV V.S, REIRELI
CNPJ n° 36.312.748/0001-77

Luilson Oliveira Vitor

CPF n° 656.142.753-04

Administrador

i: ^ iv'

.t... •■■Uàs

TESTEMUNHAS:

Nome: CPF n° % 03

Nome: LjLJL^^<ÍLúfL2 ix^r-K. CPF n° 3 —5 í

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 /E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com,br
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Rubricá

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA-MA

EXTRATO DO CONTRATO N" 013.0405/202G/SEMUS.

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n° 015.3004/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto
Municipal 009/2020, Lei n° 123/2006 e alterações posteriores, e subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE
LICITAÇÃO N" 004/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze
mil reais). SIGNATÁRIO: Sr^. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de
Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: MASK FROM BRASIL - L.
OLIVEIRA VÍTOR EIRELI - CNPJ n° 36.312.748/0001-77, com sede na Rua Marcos Rocha, n°
1814, São Raimundo, Codó - MA, representada pelo Sr. Luilson Oliveira Vitor, portador do CPF
n° 656.142.753-04.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

/7%i\
Francista^Eénsl^ Lima da Silva

Prefeita/Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA.
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004 /1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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CONSIDERANDO que em razão de Poder de Polícia, a
Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício
de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da
propriedade com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao
bem estar social da comunidade, em especial para garantir o
direito à saúde e a redução do risco de doença e outros agravos_

DECRETA

¥

Art. 1®. Fica reiterado e prorrogado por mais 60 (sessenta) dias
o Estado de Emergência no Município de itinga do Maranhão
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (COBRADE
1.5.1.1.0 - Doença infecciosa Virai), declarado por meio do
Decreto Municipal n® 031 de 24 de março de 2020, cujas
disposições estão todas ratificadas.

Art. 2 Ficam mantidas, até o dia 15 de junho de 2020, com
vigência no território do Município, todas as disposições do
Decreto Municipal n® 064 de 11 de maio de 2020, que
regulamentou o toque de recolher.

.Art. 3®. As determinações desse decreto poderão ser revistas a
qualquer tempo, tornando-se mais rígidas, de acordo com as
recomendações do Governo do Estado do Maranhão e do

^dinistério da Saúde.

Art. 4®. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação./

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITINGA DO

MARANHÃO, 24 DE MAIO DE 2020.

LÚCIO ELÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: 6492f915bf9f32h8a032b58c2f891aab

Publicado por: JONATfMiUli^ofíièo O
U2db8c43W'fà5^e93D'''^h£;hfiR.Código identificador: 2da03342db8c43

EXTRATO DE CONTRATO ADMINIS

FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
013.0405/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 015.3004/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de
forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020,
Decreto Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações
posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições
da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA
DE LICITAÇÃO N® 004/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete)
meses. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). SIGNATÁRIO:
Sr®. Franclsca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de

Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: MASK
FROM BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI - CNPj n°
36.312.748/0001-77, com sede na Rua Marcos Rocha, n® 1814,

São Raimundo, Codó - MA, representada pelo Sr. Luilson
I Oliveira Vitor, portador do CPF n° 656.142.753-04. Jatobá-MA, /
04 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva. Prefeita,

I Municipal.

Publicado ponJONATdA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 6efd335d33afe716061d84c0ec936cc5

PREFF-mJR.A MUNICIPAI, DE JATOBá

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®

012.0904/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
rvdministrativo n® 011.0704/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
.Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de álcool gel e macacão de procedimento
cirúrgico para a Secretaria municipal de Saúde no

enfrentamento ao COVID-19, para atender as demandas desta

municipalidade de forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei
n° 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e
alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 003/2020/CPL - VIGÊNCIA:
08 (oito) meses. VALOR: R$ 14.900,00 (Quatorze mil e

novecentos reais). SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca Consuelo Lima

da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela
CONTRATANTE; CONTRATADA: MAXIMUS DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS ElRELl - CNPJ n° 31.621.747/0001-90,

com sede na Av. Julian Donaire - Ant. Severino Siccheieri, n® 38

- Rescamacho, Severina - SP, representada pela Sra. Aline dos
Santos Nunes, portadora do CPF n° 393.962.518-36 -

TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio da Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA. Jatobá-MA, 09 de abril de
2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®

014.0705/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processõ
Administrativo n® 016.0505/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde;

OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de máscara para proteção de uso pessoal, de
tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

COVID-19. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto

Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações posteriores, e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n®

8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE

LICITAÇÃO N» 005/2020/CPL - VIGÊNCLA: 07 (sete) meses.
VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) SIGNATÁRIO: Sr®.
Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-

MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: INDUSTRIA

TÊXTIL PREMIUM EIP^ELI - CNPJ n° 13.126.178/0001-25, com

sede na Rua Henrique Gohr, n® 51, Rio Branco, Brusque - SC,

representada pelo Sr. Francisco de Assis Afonso de Lima,
portador do CPF n° 619.438.355-00. Jatobá-MA, 07 de maio de

2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 5c3165ea53890fe886b0f4f43578421f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINTSTEATIA'0 DE •'

FORNECIMENTO

'á

EXTRATO DO CONTRATO N®

015.0805/2020/SF,MUS. REFERÊNCIA: Processo

Administrativo n® 017.0505/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura

E CO!.l CARIMBO DE TEMPO
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* ESTADO DO MARANHÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RUA DO CAMPO S/N CNPJ: 12.086.790/0001-59

CEP: 65.693-000

NOTA DE EMPENHO

504008

FICHA

313

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

ENDEREÇO: RUA MARCOS ROCHA

CIDADE: CODO

CNPJ/CPF: 36.312.748/0001-77

CÓDIGO: 1001

ESTADO: MA

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRAORDINÁRIO DISPENSA N°: OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
CODIGO

02

02 07 00

10

10 301

0023

1048

3

3

90

3.3.90.30.36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ORGÃO

PROGRAMA DO COVID-19

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

Material Hospitalar

SITUAÇAO DO CREDITO
SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

135.100,00 14.900,00 12.000,00 123.100,00

HISTÓRICO TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA
CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA COMBATE AO COVID-19.

12.000,00

VALOR POR EXTENSO R$ doze mil reais '
***************************** t******************************

AUTORIZO O EMPENHO EM;

04/05/2020

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

04/05/2020

FranciscaC^suelo Lima da Silva
PREÍTEITA MUNICIPAL

smo Souza
CONTADOR

CRC-MA-009614/0-0



ESTADO DO MARANHAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBA - FMS
RUA DO CAMPO S/N CNPJ: 12.086.790/0001-59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

504008 I 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N" 1 FICHA: 313 DATA: 04/05/2020 REQUISIÇÃO N":

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 04/05/2020

NOME: L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI 36.312.748/0001-77 CÓDIGO: 1001

ENDEREÇO: RUA MARCOS ROCHA CODO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA COMBATE AO COVID-19.

OR SOMA 12.000,00

CODIGO

02

02 07 00

3.3.90.30.36

10.301.0023.1048.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Material Flospitalar

PROGRAMA DO COVlD-19

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.000,00!

doze mil reais
* *

***************************************<

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM
04/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

^ose Cosmo Souza

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA Maria Antonia de Sousa Carvalho

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME;

CNPJ/CPF:



Pi

ESTADO DO MARANHÃO
|llm FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBA - FMS

RUA DO CAMPO S/N

CEP: 65.693-000

-iiU

CNPJ: 12.086.790/0001-59

ORDEM DE PAGAMENTO

00958

NUMERO DO EMPENHO

504008

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..

Endereço

Cidade..

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI

RUA MARCOS ROCHA

CODO

CNPJ: 36.312.748/0001-77

CEP: 65400000 Cod: 1001

ATESTO O RECEBIMENTO EM

04/05/2020

Maria Antonia de Sousa Carvalho

SEC. MUN. DE SAÚDE

LIQUIDADA A DESPESA EM

04/05/2Í

Sosmo Souza

CONTADOR

CRC - MA 009614/O-0

^AGUE-SE EM

D5/05/2020

ranciscâ-ueri! leio Lima da Silva

PREFEIT MUNICIPAL

PAGO EM

05/05/2020

M^Tc87s;fi5'''° Lima da Silva
TESOUREIRO

Banco Conta Cheque Valor R$

001 28.749 RR$ 12.000 00

02

020700

10

301

0023

1048

3.3.90.30.99

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ORGÃO
PROGFtAMA DO COVID-19

Outros Materiais De Consumo

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL
PARA COMBATE AO COVID-19.

Valor Bruto 12.000,00

Valor Líquido 12.000,00

RECIBO

(doze mil reais) * *

DATA; 05/05/2020

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ MARANHÃO, a importância de R$
**************************************************

12.000,00

DOCUMENTO ANEXO

L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI




