
Estado do Maranhão

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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA N° 008/2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

020.2505/2020-SEMAS

INTERESSADO (A):
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE
EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE EPI -
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ART. ̂  DA
LEI N° 13.979/2020.

DATA:

/  /2020

HORA:

h  min

Publicado em:

n DOU / / DOE / / JORNAL / /

Praça de Eventos Maria Rita, 35IA- 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Rubrica

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. ih-efeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa ou pessoa física para a
confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como:
máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde
pública decon-ente do COVID-19.

Senhora Prefeita,

Haja vista a preocupação com o novo Coronavírus e as medidas de , ,7

.1

d
precaução tomada por todos os estados e munieípios, diante da neeessidade premente, '

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

procedimento Licitatório para aquisição de equipamentos de proteção individual, como:

máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde pública

decorrente do COVID-19, de interesse desta Secretaria municipal de Assistência

Social/FMAS, na descrição e quantidades conforme planilha em anexo.

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

Jatobá-MA, 20 de maio de 2020

Vi^^vaíPIa AJvM^e Lim'
Secretária de Assistência Social

(K

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMAS

ANEXO I

Contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, de interesse da
Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS.

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01

Confecção de Jalecos em TNT
descartável. Unid. 690

02

Confecção de Máscara personalizada de
tecido lavável. Unid. 180

03
Confecção de PROPE em TNT
descartável (Pct d 50 Unid). Pct 31

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável
(Pct c/50 Unid) Pct 31

TOTAL RS

Importa a presente planilha em R$

iÚt

Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - 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

GABINETE DA PREFEITA

fíoafm

^trica:

Senhora

Isvalda Alves de Lima

Secretária de Assistência Social

NESTA

Senhora Secretária,

Em atendimento a solicitação proveniente da Secretaria Municipal de
Assistência Social/FMAS, visando a contratação de empresa ou pessoa física para a
confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como: máscara,
jaieco, propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente i
doCOVID-19.

Autorizo:

r- A Secretaria Municipal de Assistência Social 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;

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

Jatobá-MA, 20 de maio de 2020

Francisca Consuelo Lima da Silva

Prefeita Municipal

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



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

%, RiÉáx

limo. Sr.

Mozar Viana Guimarães

Auxiliar da Comissão Pemaanente de Licitação

Nesta

Prezado Senhor.

Tendo em vista a necessidade da contratação de empresa ou pessoa física ' %

para a confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como;

máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde pública

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

Secretaria Municipal de Assistência Soeial/FMAS, 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 consideração.

Jatobá-MA, 20 de maio de 2020

O

Isvalda Alves de Lima

Secretária de Assistência Social

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 35 IA - CENTRO - JATOBA-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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Rubrica:

ANEXO I

Contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrcntamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, de interesse
da Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS.

ITEM DESCRIÇÃO UNO. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01

Confecção de Jalecos em TNT
descartável. Unid. 690

02

Confecção de Máscara personalizada de
tecido lavável. Unid. 180

03
Confecção de PROPE em TNT
descartável (Pct c/ 50 Unid). Pct 31

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável
(Pct c/50 Unid) Pct 31

TOTAL R$

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



% RMca:Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

A

lima. Sra.

Isvalda Alves de Lima

Secretária Municipal de Assistência Social
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 ou pessoa física para a
confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como: máscara,
jaieco, propé e touca 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
(PDL) 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 da
elevada estimada e consideração.

Jatobá-MA, 22 de maio de 2020

^// VX € o iMA h
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



Rubrica:
Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PESQUISA DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME LEI N° 13.979/2020.

Pesquisa de Preços
N» I2Q2Q

DATA: / /2020.

solicitação de pesquisa de preços de mercado visando a contração DE
PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME LEI N° 13.979/2020, nas especificações abaixo para fins de
elaboração de estimativa de preços dos produtos/serviços.

empresa/pessoa FÍSICA:

\Á\íJCxJiArJí Sc
CNPJ/CPF:

LOCAL E DATA DA PESQUISA: „ ^

/--t03CjoCX-~Ã7/?. fl)sxW) Ão
PESQUISADOR: ' SETOR:

E-MAIL: CONTATO:

QUANTITATIVO ESTIMADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01

Confecção de Jaiecos em TNT
descartável. Unid. 690 i3->0o H' 5-20, oo

02

Confecção de Máscara personalizada de
tecido lavável. Unid. 180 W.oõ J.. gDC.OO

03
Confecção de PROPE em TNT
descartável (Pct d 50 Unid). Pct 31 ^3S(Dô

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável
íPct c/50 Unid) Pct 31

TOTAL R$ i^.OéHiOü

Solicitamos a colaboração desse Ateliê (empresa ou pessoa física) no
sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha que segue (Preços
unitários e totais) referentes à confecção de EPI - Equipamentos e Proteção Individual
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
conforme Lei n° 13.979/2020, entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento desta, na Seção de Compras desta Prefeitura Municipal, como sede à
Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A, Centro - Jatobá-MA, CEP 65.693-000, em dias
úteis, no horário das 08:00h às 12:00h, ou enviar ao email: pmjatoba-
ma@vahoo.com.br.

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 35 IA - CENTRO - JATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-mail; pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Mararihão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (conforme

formulário constante do anexo I) 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/pessoa física 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 Co.mpras do
Município de Jatobá, no horário e demais condições supracitadas, de prefeiêficia 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.

Gú\/^A^Ms
Mozar Viana Guimarães

Diretor do Setor de Compras

> SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

PROTOCOLO DE EMTREGA

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 referentes à
confecção de EPI - Equipamentos e Proteção Individual para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 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 ciara.

'l íQl-Oimí r
Assinatura do Responsável Pela Pesquisa
Nome:

CPF: e assinatura

Função: ' . 3-..-

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA,bi"T51A --CENTRO-- JATOBÀ-MA^'^"^'^
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / £-ni.=ii!: pinjatoba _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

flncülÜ

CPL

PESQUISA DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME LEI N° 13.979/2020.

Pesquisa de Preços
N" I2Q2Q

DATA: / /2020.

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO VISANDO A CONTRAÇÃO DE
PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME LEI N° 13.979/2020, nas especificações abaixo para fins de
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

EMPRESA/PESSpA FÍSICA: ^ ^ ^

,  ̂JAUa^aA VC^ÍkJko
CNPJ/CPF:

"LOCAL E DATA DA PESQUISA: ̂  . /, /, S j ^
/Mk , doL ^yy\/Xmd cL( (Lodo ■

PESQUISADOR: CJ SETOR:

E-MAIL: CONTATO:

QUANTITATIVO ESTIMADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO. OUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01

Confecção de Jaiecos em TNT
descartável. Unid. 690 Já,í)0 e^JlokOM

02

Confecção de Máscara personalizada de
tecido lavável. Unid. 180 k .\ Ak)iOV

03
Confecção de PROPE em TNT
descartável (Pct c/ 50 Unid). Pct 31 0

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável
fPct c/50 Unid) Pct 31 3^100

TOTAL

Solicitamos a colaboração desse Ateliê (empresa ou pessoa física) no
sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha que segue (Preços
unitários e totais) referentes à confecção de EPI - Equipamentos e Proteção Individual
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
conforme Lei n° 13.979/2020, entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento desta, na Seção de Compras desta Prefeitura Municipal, como sede à
Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A, 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.

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 35 IA - CENTRO - JATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho (conforme

formulário constante do anexo I) 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/pessoa física 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), í I202Q.

Mozar Viana Guimarães

Diretor do Setor de Compras

> 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 á referentes á
confecção de EPI - Equipamentos e Proteção Individual para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 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 RITATT^ 3.5! A - CENTRO - JATOBÁ-MÃ
CEP 11° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-rnaii: 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

PESQUISA DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME LEI N® 13.979/2020.

Pesquisa de Preços
N" I2Q20

DATA: / /2020.

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO VISANDO A CONTRAÇÃO DE
PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME LEI N° 13.979/2020, NAS especificações abaixo para fins de
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

EMPRESA/PESSOA FÍSICA:

l/ftLfTKJ/ A:) fi VAlêiuTí A) -SiLvFi

CNPJ/CPF:

3T1.
LOCAL E DATA DA PESQUISA:

iTATofiA - mR - 3-3 J)e tnRio oe ã030
PESQUISADOR: ' SETOR:

E-MAIL: CONTATO:

as) ' ^01 i ■

QUANTITATIVO ESTIMADO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. OUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01

Confecção de Jaiecos em TNT
descartável. Unid. 690 Rfe iS,VO Ké iO. 350,00

02

Confecção de Máscara personalizada de
tecido lavável. Unid. 180 é i0,90

03
Confecção de PROPE em TNT
descartável (Pct c/ 50 Unid). Pct 31 iaoB>60

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável
(Pct c/50 Unid) Pct 31 ^ 55 i ̂ 0 ^ i 103/éO

TOTAL R$ 14-5^,50

Solicitamos a colaboração desse Ateliê (empresa ou pessoa física) no
sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha que segue (Preços
unitários e totais) referentes à confecção de EPI - Equipamentos e Proteção Individual
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
conforme Lei n° 13.979/2020, entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento desta, na Seção de Compras desta Prefeitura 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: pmjatoba-
ma@.vahoo.com.br.

PRAÇA DE EVENTOS MÀRIA RITA,N° 351 A-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 - CFL

tWlEAn®-

A cotação de preços poderá ser preenchida a próprio punho ''conforme
formulário constante do anexo I) 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/pessoa física deverá foTiecer 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 prefe ■J.ccia 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.

Jaíobá{MA). '1320.

Mozar Viana Guimarães
Diretor do Setor de Compras

> SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

PROTOCOLO DE EMTREGÂ

Declaramos para os devidos fins, que recebemos a solicitação de cotação
de preços de mercado emitida pelo Setor úe Compras da Prefeitura Municipal de
Jatobá, para fins de cotação de preços de mercado, referente à referentes à
confecção de EPI - Equipamentos e Proteção Individual para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 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 / /i - / / ^ -Í7 J /
NInmp- \ nihimiÂ VaJUL WíW?Nome:
CPF:
Função:

nmbo e assinatura

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N-' 35 IA - CENTRO - J.ATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-rnail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

MAPA DE APURAÇAO DA PESQUISA DE PREÇOS CORRENTES DE MERCADO DE
PRODUTOS/SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO POR PESQUISA PESQUISA

DE MENOR

VALOR

VALQUIRIA
VALENTIN

ANTONIA

RITA

VALCIENE

FERNANDES

1
Confecção de Jalecos em TNT
descartável.

Unid. 690 15,00 16,00 12,00 R$ 12,00

2
Confecção de Máscara personalizada de
tecido iavável.

Unid. 180 10,90 11,00 10,00 RS 10,00
'

->

J

Confecção de PROPE em TNT
descartável (Pct d 50 Unid).

Unid. 31 35,60 35,00 32,00 RS 32,00

4
Confecção de Touca/Gorro Descartável
(Pct c/50 Unid) Unid. 31 35,60 35,00 32,00 RS 32,00

ITEM OBJETO
VALOR

VALQUIRIA
VALENTIN

ANTONIA

RITA

VALCIENE

FERNANDES

PESQUISA
DE MENOR

1

Contratação de empresa ou pessoa física
para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual,
como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVlD-19, de
interesse da Secretaria Municipal de
Assistência Social/FMS.

VALQR
GLOBAL

14519,20 15190,00 12064,00 RS 12.064,00

Jatobá-MA, 25 de maio de 2020

Mozar Viana Guimarães
Diretor do Departamento de Compras
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Jatobá - MA, 25 de maio de 2020

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento
de equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

Senhora Prefeita.

Vimos por meio deste, informa-la que realizamos pesquisa de preços visando a
contratação acima mencionada e que considerando o valor e a urgente necessidade da aquisição dos
Equipamentos de Proteção Individual para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVlD-19, de interesse da Secretaria de Assistência Social, solicitamos a
Contratação Direta da Pessoa Física Senhora VALCIENE FERNANDES DE MOURA
TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n°, Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no
CPF sob o n° 946.583.583-87, para a confecção/fornecimento de máscara, jaleco, propé e touca
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, 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$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e
quatro 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 Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, REQUISITA, da
autoridade superior, a Sra. Prefeita Municipal de Jatobá, que sejam tomadas as providências
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. . / / jj

Isvalda Alves de Eima

Secretária de Assistência Social

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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CNPJ n° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

TERMO DE REFERÊNCIA

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 què ta
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 Eei
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
Secretaria de Assistência Social e dos Programas de Assistência Social, que são os mais expostos.

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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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 assistência social e 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°, dÒ
Decreto Municipal 009/2020.

Art. 24, inciso IV, da Lei n° 8666/1993 - "

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

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 as 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.

2. OBJETO

2.1 O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa ou pessoa física para à
confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé'è
tOLica para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVlD-19, de interesse da
Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS.

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP 11° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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3. VALOR

3.1 O valor total do presente Projeto Básico é de R$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais).

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

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01 Confecção de Jaiecos em TNT descartável. Unid. 690 12,00 8.280,00

02

Confecção de Máscara personalizada de tecido
lavável. Unid. 180 10,00 1.800,00

03
Confecção de PROPE em TNT descartável (Pct
d 50 Unid). Pct 31 32,00 992,00

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável (Pct c/50
Unid) Pct 31 32,00 -  ■ ' 992,00

TOTAL R$ 12.064;'00

4.2 Em relação aos quantitativos pretendidos na contratação, não obstante o disposto no inciso IV,
ait. 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 Secretaria de Assistência Social e dos
Programas de Assistência Social 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 (C0V1D19).

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 prevençãó'4e
contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados. c l':'.

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 se
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 COVlD-19, em
conformidade com o Decreto Municipal n° 009 de 09 de Abril de 2020 e Lei n° 8666/93.

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

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 Assistência Social
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 à Empresa
contratada, por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

6.2 A entrega será feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da
Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serãq
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,-^'
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 Assistência Social 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 constantes na
alínea b. inciso 11 do Art. 73, da Lei n°. 8.666/93.

6.7 Os prazos de fornecimento dos produtos poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(^)
Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivés
de caso foituito, 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

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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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.

■ L,
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 especificáçõès
apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus
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 comia
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-Otl
prejudiciais; f 'J"
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;
8.1.1 1. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento dos produtos.
8.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos
quantitativos e qualificativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando por
escrito á CONTRATADA, as ocorrências de Imperfeições, falhas ou irregularidades, fixando-Ihe
prazo para corrigir defeitos ou irregularidades constatadas no fornecimento dos produtos. '

8.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão rser
previstas no Contrato;

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/I0I5/I047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com,br
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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 com
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 dós
Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;
8.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpn
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presehte Telaçáò
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhàrhênto
da execução do objeto pela CONTRATANTE.
a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA,.e,^
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;
8.2.1 1. 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,-nõ
prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.
8.2.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de craclj^
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; - 4
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^ segjuítíj
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 em.balagens unitárias, especificações
de peso. medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o

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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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 qo
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 Unida,de
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 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.

9.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusula^
contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial (art. 6'-, XlíÉ;
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores). -■ T"

9.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0.3% (três décimos por cento) sobre o valor da;respectí«|á
fatura, por dia de atraso na entrega dos produtos, cobrada em dobro a partir do 31° (trigesintõ
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 contrato,
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 acordo
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 prazb'dB
05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações

—  ; 1. (i i ^ ^ 'c. '•■-tyyPraça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro-Jatobá-MA ' '
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail: pmjatoba ma/^yahoo.comf.br
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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 quaisqui^
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; . k j;;,
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 aplica^||;.
juntamente com a do inciso II do item 8.1 desta cláusula. ' " j;

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 da
contratada, serão publicadas na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores).

9.1 1. 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. ^ .itçTn

10. FORMA DE PAGAMENTO: - i

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produto^,
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-fist^
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 Positiva
com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante; Certidão
Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado; Certidão
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 Certidão
Positiva 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
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do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua
proposta. , , ,

"  ! i"* •;

11. DA DOTAÇÃO ORAMENTARIA:
1 1. 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;

02.02 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social;

08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
08.244.0024.1031 - Programa do Covid-19.
08.243.0024.2069 - Atendimento de Benefícios Eventuais ..

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 Estadu^F^
35.672/2020, de 19 de março de 2020, Decreto Municipal n° 009 de 9 de abril de 2020, beni cóipo
disposição contida no art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, demais Le^islaçõe_s
Pertinentes. '•

Secretaria de Assistência Social de Jatobá, Maranhão, 25 de maio de 2020.

—^ Tc\/q1Hí:í a K/po Hp T imçiIsvalda Alves de Lima
'T

Secretária de Assistência Social

Matrícula n° 0202841

VVOL-

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, / / ; ::o"qõ

Francisca

Prefeita

I Consu^ uma ida Silva

llunicipal
■«4

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
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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°. 020.2505/2020, referente ao DISPENSA DE

LICITAÇÃO N°. 008/2020, 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
ou pessoa física para a confecção/fomecimento de equipamentos de proteção
individual, como; máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do COVID-19, de interesse da Secretaria de Assistência
Social/FMAS.

INTERESSADO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020.2505/2020/SEMUS

VALOR ESTIMADO: R$ 12.064,00 (DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO
REAIS).

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fomecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, de interesse
da Secretaria de Assistência Social/FMAS.

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, 25 de maio de 2020

I

Mm^^^cal^a^maãÇ&n^^e Òlivlírá^^
Presidente - CPL

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA.
CEP 11° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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faum

DESPACHO N° ^/2020
PROCESSO N° 020.2505/2020/SEMAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESTINATÁRIO: SETOR FINANCEIRO

1. Versa o presente sobre a contratação de empresa ou pessoa física para a
confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como: máscara,
jaleeo. propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do COVID-19. 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 termos 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$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais).

Jatobá-MA, 25 de maio de 2020

Franeisea Cõnsu^ Orna da Silva
Prefeita Municipal

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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SETOR CONTÁBIL

Rutfka:

DESPACHO N° /2020
PROCESSO N" 015.3004/2020/SEMAS
ASSUNTO: RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
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$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais), por

onde deverá ocorrer a despesa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.00 - Poder Executivo;
02.02 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social;
08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - EMAS.
08.244.0024.1031 - Programa do Covid-I9.
08.243.0024.2069 - Atendimento de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Cumpra - se na forma da lei.

Jatobá-MA, 26 de maio de 2020

Execução Orçamentária

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

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÃRIA E FINANCEIRA

PROCESSO N.° 020.2505/2020/SEMUS.

OBJETO: contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fomecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
VALOR TOTAL: R$ 12.064,00 (DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS).,

ó '

í

SI

PLANO INTERNO OU AÇAO DO PLANO PLURIANUAL: 08.243.0024.2069 -
Atendimento de Benefícios Eventuais.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0024.1031 - Programa do Covid-19. .w. '
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. !'T;#
FONTE DE RECURSOS: 08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

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/I988;
do inciso 111 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, 26 de maio de 2020

Francisca ConsueloNiifna da Silva
Preffflta Municipal

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

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSO N.° 020.2505/2020/SEMUS.

OBJETO: contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fomecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
cnfrcntamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
VALOR TOTAL: R$ 12.064,00 (DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS).

PLANO INTERNO OU AÇÃO DO PLANO PLURIANUAL: 08.243.0024.2069
Atendimento de Benefícios Eventuais.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0024.1031 - Programa do Covid-19. ^ ^
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00-Material de Consumo. " ■" "
FONTE DE RECURSOS: 08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - EMAS. A: ■

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
eniergencial. 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 Assistência
Social/FMAS.

Jatobá-MA, 26 de maio de 2020

Franeiscà-QOTíáiíeto' imaaalSilva
Prefeita Mi

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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B !*■

RuMta.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020.2505/2020/SEMAS.
ASSUNTO; Contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS/FMAS
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores

"  - ■ - 3.979/2020.alterações e artigo 4° da Lei

PARECER DA COMISSÃO N° 008/2020/CPL

O presente Parecer se justifica diante de um cedido epidemiológlco
preocupante de emcrgCMicia em saúde pública causada pelo agente do novo corona vírus
(SARS-CoV-19), na qual, 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 Estado do Maranhão, por meio do decreto n° 35.672, de 19 de março de
2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do Maranhão.

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.

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
insLimos. com fundamento legal no art. 24, inciso IV, da Lei n.° 8.666/1993 e art. 2°, do Decreto
Municipal 009/2020.

O processo ora instalado trata da necessidade de contratar uma 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.

Para realização do objeto aqui pautado foi realizado pesquisa de preços de
mercado onde ficou constatado que a Pessoa Física VALCIENE FERNANDES DE MOURA
TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n°. Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no
CPF sob o n° 946.583.583-87, apresentou cotação de preços com o menor preço, no valor
R$ 12.064.00 (Doze mil e sessenta e quatro reais), o qual encontra-se compatível com os preços

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01 Confecção de Jalecos em TNT descartável. Unid. 690 12,00 8.280,00

02 Confecção de Máscara personalizada de tecido Unid. 180 10,00 1.800,00

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

lavável.

03
Confecção de PROPE em TNT descartável (Pct
d 50 Unid). Pct 31 32,00 992,00

04
Confecção de Touca/Gorro Descartável (Pct c/50
Unid) Pct 31 32,00 992,00

TOTAL RS 12.064,00

Destaque-se que consta informado no Processo, a disponibilidade de Dotação
Orçamentária e Financeira, para a realização da despesa solicitada.

A Dispensa de Licitação aqui tratada encontra-se fundamentada na
impossibilidade de realizar licitação, uma vez que trata de licitação dispensável, tendo em vista
o valor proposto encontrar-se abaixo do limite máximo permitido no estatuto licitatório,
precisamente no art. 24, inciso IV, da Lei n ° 8666/1993 e art. 2°, do Decreto Municipal
009/2020, senão vejamos:

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 da
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 as 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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Com referência a documentação do futuro contratado deverá ser demonstrada

através dos seguintes documentos: Contrato Social, Certidão de Débito do INSS, Certidão
de Regularidade do FGTS, Alvará, CRC e CNPJ, quando Pessoa Jurídica, CPF quando
pessoa Física.

Vale registrar, que no procedimento de dispensa de licitação no valor acima
citado, não se faz necessário a exigência do Contrato, como condição para uma futura
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 despesa,
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 VALCIENE FERNANDES DE MOURA TRINDADE,
portadora do CPF n° 946.583.583-87, 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, 26 de maio de 2020

Maria Francisca Damasceno deUhveira

Presidente da CPL

De acordo:

tÃlveg^eUima

ifria de Assistência Social
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RMa:

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°

020.2505/2020/Dispensa de Licitação n° 008/2020.

Jatobá-MA, 26 de maio de 2020

Mana Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP 11° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-mail; pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rubfka:

PARECER jurídico

REQUERENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020.2505/2020/SEMAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 008/2020/SEMAS

DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE

LICITAÇÃO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
OU PESSOA FÍSICA PARA A CONFECÇÃO
/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COMO: MÁSCARA,
JALECO, PROPÉ E TOUCA PARA
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS.
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 ou pessoa
física para a confecção/fornecimento de equipamentos de proteção individual, como: máscara,
jaleco. propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-
19- para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social 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 Assistência Social, 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;

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
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c) Pesquisa de Preços de Mercado, tendo sido obtidos 3 (três) pesquisas com empresa
do ramo e 1 (um) no âmbito da Administração Pública e Banco de Preço, orçamentos
válidos:

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; ■ - :f
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;

••■niosa

II. FUNDAMENTAÇÃO ^

A análise aqui empreendida versará sobre o exame de legalidade de procedimento
administrativo para contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVlD-19, para atender as demandas da Secretaria de
Assistência Social 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 do
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 competêncj.
discricionária da autoridade assessorada.
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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
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 a
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 plahiltíã
detalhada de pesquisa de mercado, conforme relatório.

r ào.

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 -
COVlD- 19. --I

A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de Março de 2020, que o
coronavírus. responsável pela doença catalogada como COVlD-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
pandémica.

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

— i-i a
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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 no
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
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 eStá LeL /'
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artí|Q
é  temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar á
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus. f

§ 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 que
estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. '

■I

As exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores dá
dispensa prevista no art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam tais fatos
ueradores 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
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência.

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;
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;
veri tlca-se a permanência de estado de calamidade em todo território nacional, sendo necessária a
aquisição de equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender as
demandas da Secretaria de Assistência Social de forma emergencial e para os profissionais dos
programas de assistência 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 corohávírüS]
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
contlite. expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente dé
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 refetêndiá
simplificado ou de projeto básico simplificado (art. 4-L);

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP 11° 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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RMta.

d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar,
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 do
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 ho
artigo 32 da Lei n° 8.666/1993. § 1° por se tratar de compra imediata e integral, sem obrigaçõeâ
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 dê
execução de serviço.

§ 4° É dispensável o "termo de contrato" e facültMdaílá
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração é
independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nâó
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnicá. ' '''

Todavia, embora exista a possibilidade normativa de substituição de instrumento dê
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 mai
requisitos de habilitação, mediante justificativa:
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Art. 4-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviços, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos
de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7°
da Constituição.

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 o
enfrentainento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, também devem ser
observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza:

, i,

Art. 26. As dispensas previstas nos § 2° e § 4° do art L74''no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibiíidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e d
retardamento previsto no final do parágrafo único do âft.^8
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, â
autoridade superior, para ratificação e publicação na in^jrehsâ
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 'para â
eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibiíidade ou
de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos: I - 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.

Conforme inteligência dos dispositivos retro transcritos vê-se que não há óbice legaj
para a pretensão da contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento dB
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamèiitó dá
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender as demandas da Secretária dê
.Assistência Social de forma emergencial, tendo em vista que nos autos do processo em análisêl
encontram-se atendidos todos os elementos.

No que tange ao Projeto Básico Simplificado, o artigo 4-E da Lei 13.979/202(1'ãdúÉ
que: ■ " á
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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 referênciá
simplificado ou de projeto básico simplificado ■■
§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básicò
simplificado a que se refere o caput conterá: '
1 - declaração do objeto;
Í1 - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada; j
IV - requisitos da contratação; '
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo,
um dos seguintes parâmetros: 'y
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo; • . v;
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.
. ."I

No âmbito do procedimento em comento, a escolha do fornecedor se revelod
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,' ôS^4úâi^
constam acostados no relatório deste opinativo, em conformidade com o inciso II, 4° Artigo 26 dá
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 ser
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

:  Tav
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Diante do exposto, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade

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 Jurídica
opina pela possibilidade jurídica do procedimento de contratação direta emergencial por dispensa
dc licitação, para aquisição 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, no caso em tela com a empresa VALCIENE
FERNANDES DE MOURA TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n°.
Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no CPF sob o n° 946.583.583-87, uma vez que ofertou o menor
valor de R$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais), com fulcro no art. 24, inciso IV da Lei
8.666/93. sem prejuízo das recomendações contidas no âmbito do presente parecer.

Por oportuno, sublinhe-se que a presente apreciação tomou por base as p#ías
constantes dos autos e restringiu-se aos aspectos jurídicos da minuta contratual. Encaminhe-se e'^€
processo ao Ordenador de Despesa, para que após análise e deliberação, decida . pelo
prosseguimento, ou não, do presente processo, levando em consideração os posicionamentos
realizados no presente parecer. À consideração superior, com proposta de restituição dos autos^^
Gabinete desta Secretaria Municipal de Assistência Social. É o parecer, salvo melhor juízovi.i^.'J^' -

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

'H

Jatobá (MA), em 28 dp^r^ã^ de 2020. ^
í-.ii ií.Sfíw

::ií! " 'ido

Antoru os Mche '  ■ í-tu;.- .ig

n° 4.204 .

Procurador
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GABINETE DA PREFEITA

Rutrica

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2020/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020.2505/2020/SEMAS
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender
as demandas da Secretaria de Assistência Social/FMAS.

CONTRATADA (PESSOA FÍSICA): VALCIENE FERNANDES DE MOURA-
TRINDADE.

CNPJ/CPF n° 946.583.583-87

VALOR: R$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais). ^.3

— r,,\

%

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 epígrafe, conforme

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

Jatobá-MA, 29 de maio de 2020

Prefeiíía Municipal
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DECORRÊNCIA DO SURTO DE CORONAVIRUS -

COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

FAÇO AS SABER QUE A CÂMARA MUNICIPALaprovou. e eu,
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do
Maranhão sanciono a seguinte lei:

/Art. 1 Fica suspenso, em decorrência da vigência do estado de'
emergência em razão da epidemia do Covid-19, o desconto de
parcela de empréstimos consignados em folha dos servidores
ativos e inativos, aposentados e pensionistas no Município de

Itinga do Maranhão.

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo
ocorrerá pelo prazo inicial de noventa dias, podendo ser

prorrogado por igual período ou enquanto durar a crise
sanitária declarada no município.

Art. 2" As parcelas suspensas por força do caput do art.
serão incluídas ao final do contrato, sem a incidência de juros

ou multas.

Art. 3- Caberá às Secretarias de Recursos Humanos/Folha de

Pagamento, ou órgão competente pela administração da folha
^e pagamento dos órgãos municipais (Prefeitura Municipal e
Câmara Municipal) orientar e desenvolver meios de

acompanhamento dos servidores com relação aos
procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo com
as instituições financeiras.

Art. 4" Os servidores ativos e inativos, aposentados e

pensionistas que não desejarem aderir a suspensão do
pagamento da parcela de seus empréstimos consignados

deverão comunicar à instituição financeira na qual foi realizado

o contrato.

Art. 5" Caso ocorra o fim do estado de emergência decretado
antes do prazo de noventa dias, fica restabelecida a cobrança
regular.

Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 05 de junho de
2020.

I.UCIO ELÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
^^•refeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: 74e3ed481fbceae8037a4fb634f8833f

^RÍfÍfÍxÍE^ MUNICIPAL DE JATOBá

TERMO DE lUVTIEICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2020/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®

020.2505/2020/SEMUS. OBJETO: Contratação de empresa

ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco,
propé e touca para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19, para atender as demandas da
Secretaria de Assistência Social/FMS. CONTRATADA

(PESSOA FÍSICA): VALCIENE FERNANDES DE MOURA
TRINDADE. CNPJ/CPE n° 946.583.583-87. VALOR: R$

12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro 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 Di9ií^^9Çer*íSfcil
a despesa acima especificada, devidafiibStfcíShstificada, com
fundamento nos termos do inciso IV do[^^j^y|^4, da Lei Fèdêr^'
n.fi 8.666/93, Lei n» 13.979/2020J rDefipeT(J-í:stadm3FtnS
35.672/2020 e Decreto Municipal n^ ÓÓg (iD^'i'a"^9-.<
2020, hem como com base no Parecer Jurídic"Ô^e"ní
documentação do Processo em epígrafe, conforme exigência do'
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobá-MA, 29 de
maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita

Municipal.

Publicado por: JONATHA UMA RODRIGUES

Código identificador: d4eed3aae36641934e20a36f57803d7,4

s

EXTRATO DE CONTRATO

V

1.7

u

EXTRATO DO CONTRATO

018.0306/2020/SEMAS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 020.2505/2020/SEMAS - ORGÃO: Prefeitura

Municipal de Jatobá-M/VSecretaria Municipal de Assistência

Social/FMAS. OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa
física para a confecção/fornecimento de equipamentos^|
proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touea para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente dÔ
COVID-19, para atender as demandas da Secretaria de

Assistência Social/FMAS. 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® 008/2020/CPL - VIGÊNCIA:
06 (seis) meses. VALOR: R$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e

quatro reais). SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca Consuelo Lima da
Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela CONTRATANTE;
CONTRATADA: VALCIENE FERNANDES DE MOURA

TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n®.
Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no CPF sob o n°
946.583.583-87. Jatobá-MA, 03 de junho de 2020, Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal. -

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES

Código identificador: d0be4af8c946ddf711d7af5d8a51a492

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE dO
MARANHãO ' .

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N?a
009/2020 ■ :. ■ eiito.'. íjg

,  , u-ijã
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRÃTIVO N® 001-005/2020 - PREGÃO
PRESENCIAL N® 009/2020 SRP O MUNICÍPIO DE LAGOA
GRANDE DO MARANHÃO (MA), pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n® 01.612.337/0001-12,

representado neste Ato pelo Senhor FRANCISCO SILVA
FREITAS, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que HOMOLOGA a licitação relativa ao Pregão Presencial n®

009/2020 - cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE
MEDICAMENTOS EM GERAL, FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL
HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA O
ATEDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE

DO MARANHÃO (MA). Sendo a empresa abaixo a vencedora do
certame: 7.-1
ücitar.ies CNPI Lote i/alor R$ - 1
DiPROMEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

PRODUTOS MÉDICOS HOSPÍTALAilLS EIREU - EPP
02.277,138/0001-68 154-4'40,00

1 ! GOMES MOTA EIRELl 24.208.814/0001-84 129.420,00 -|
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.348.580/0001-26 17.396,00

rOTAL DO LOTE 1: TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REIAS. 331.256,00 ; 1

CEHTIRCAOD DfSlTAUlENTE
E CO(.t CAHMWO DE Tef>/iPO

www.famem.org.br 21/38
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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

GABINETE DA PREFEITA

HOftta

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020.2505/2020/SEMAS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2020/CPL
AMPARO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
a Dispensa de Lieitação, eom fundamento nos termos do ineiso 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 Pessoa Física Sra. VALCIENE

FERNANDES DE MOURA TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do CampQ,,^

s/n°. Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no CPF sob o n° 946.583.583-87, apresentou

proposta de preços com valor de R$ 12.064,00 (DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO

REAIS), o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2020/CPL, com base legal

no Art. 24, ineiso IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, referente

a  contratação de empresa ou pessoa física para a confeeção/fomeeimento de

equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para

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

as demandas da Secretaria de Assistência Social/FMAS.

Jatobá-MA, 01 de junho de 2020

Franc^^%OT^3e^6TfíIúa^ Silva
Prefeita Municipal

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP iL 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
CNPJn° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020.2505/2020/SEMAS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2020/CPL - nos termos do inciso IV 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 ou pessoa física para a confecção/fornecimento
de equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para
atender as demandas da Secretaria de Assistência Social/FMAS.

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$ 12.064,00 (DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS).

LOTE VENCEDOR VALOR

1 - VALCIENE FERNANDES DE MOURA TRINDADE.

CNPJ/CPF n° 946.583.583-87

TOTAL

R$ 12.064,00

R$ 12.064,00

Jatobá - MA, 01 de junho de 2020

Maria FranciscaDamasceno de Oliveira

Presidente-CPL
■ J

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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«=^^PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá
TERMO DE RATIFICAÇÃO

— EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHãO l.jíitügílíttv»
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N® 009/2020 brrsrtrr

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO NS 001.02062020.13.0142020. PREGÃO PRESENCIAL; NS 014/2020 - SRP
PORTARIA Ns 128/2020 PRESIDENTE DUTRA, 02 DE JUNHO DE 2020

DECRETO MUNICIPAL Ns 125/2020

■' 'AV nvi infTMrvrfrn

.DATA... ni
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DECORRÊNCIA DO SURTO DE CORONAVÍRUS -
COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

FAÇO AS SABER QUE A CÂMARA MUNICIPALãprovou e eu,
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do
Maranhão sanciono a seguinte lei:

Art. 1 - Fica suspenso, em decorrência da vigência do estado de
emergência em razão da epidemia do CovidT9, o desconto de
parcela de empréstimos consignados em folha dos servidores
ativos e inativos, aposentados e pensionistas no Município de
Itinga do Maranhão,

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo
ocorrerá pelo prazo inicial de noventa dias, podendo ser
prorrogado por igual período ou enquanto durar a crise
sanitaria declarada no município.

Art. 2- As parcelas suspensas por força do caput do art. 1®
serão incluídas ao final do contrato, sem a incidência de juros
ou multas.

Art. 3® Caberá às Secretarias de Recursos Humanos/Folha de

Pagamento, ou órgão competente pela administração da folha
^e pagamento dos órgãos municipais (Prefeitura Municipal e
Câmara Municipal) orientar e desenvolver meios de
acompanhamento dos servidores com relação aos
procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo com
as instituições financeiras.

Art. 4" Os servidores ativos e inativos, aposentados e
pensionistas que não desejarem aderir a suspensão do
pagamento da parcela de seus empréstimos consignados
deverão comunicar à instituição financeira na qual foi realizado

o contrato.

Ari. 5'-' Caso ocorra o fim do estado de emergência decretado
antes do prazo de noventa dias, fica restabelecida a cobrança
regular.

Art. 6'-' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 05 de junho de
2020.

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
'refeito de Itinga do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

í

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 008/2020/CPL

PROCESSO ÁDMINISTRATIVO N®

020.2505/2020/SEMUS. OBJETO: Contratação de empresa

ou pessoa física para a confecção/fornecimento de
equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco,
propé e tOLica para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVlD-19, para atender as demandas da
Secretaria de Assistência Social/FMS. CONTRÁTÁDÁ

junho de 1993 e suas alterações, a Dl^CtQCdWj^Qtgjtâçi/
a despesa acima especificada, devidpfe'gnH^justiricad!ãí .C
fundamento nos termos do inciso IV 24, 'dSTiet"!

n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/202p E^tafit|.al'i !
35.672/2020 e Decreto Municipal n® &P0^ 09
2020, bem como com base no Parecei' Juildí
documentação do Processo em epígrafe, conforme exigêncièw
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobá-MA, 29 de
maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeiiq
Municipal.

Publicado por:JONATHA LIMA RODRIGUES

Código identificador: d4eed3aae36641934e20a36f57803d74

EXXRATO DF CONTRATO

EXTRÁTO DO CONTRATO N®

018.0306/2020/SEMáS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 020.2505/2020/SEMAS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Assistência
Social/FMAS. OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa

física para a confecção/fornecimento de equipamentos dé:
proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca pairé
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente dO"

/.COVlD-19, para atender as demandas da Secretaria de
■^Assistência Social/FMAS. AMPARO LEGAL:
^ 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, LeLn^ 12-3/200670

alterações posteriores, e subsidiariamente, no que coüber, 'ãs
disposições da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.!
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 008/2020/CPL - ViGÊNClÀ:
06 (seis) meses. VALOR: R$ 12.064,00 (Doze ríiil e sessenta'ê
quatro reais). SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca ConsuéldTjimá âd
Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela CONTRATANTE;
CONTRATADA: VALCIENE FERNANDES DE MOlflÍA
TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n®.
Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no CPF sob o n°
946.583.583-87. Jatobá-MA, 03 de junho de 2020, Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: d0be4af8c946ddf711d7af5d8a51a492

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO
MARANHãO

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: 74e3ed481fbceae8037a4fb634f8833f

(PESSOA FÍSICA): VALCIENE FERNANDES DE MOURA d
TRINDADE. CNPJ/CPF n° 946.583.583-87. VALOR: R$
12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais). RATIFICO na
forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n.® 8.666/93 de 21 de

Licitantes CNPI Lote Valor R$
DIPROMEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREU • EPP 02.277.J38/0001-6S 154.440,00
1 1 GOMES MOTA EIREU >4.208.814/0001-84 129.420,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME.NTOS LTDA 05.348.580/0001-26 47.396,00
rOTAL DO LOTE I: TREZENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REIAS. 331.255.00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N® ,
009/2020 M ' * 'he

■ uica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROGBS^
ADMINISTRATIVO N® 001-005/2020 • PREGÃO
PRESENCIAL N» 009/2020 SRP O MUNICÍPIO DE LAGOA
GRANDE DO IMARANHÃO (MA), pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob o n® 01.612.337/OOOT-l:^
representado neste Ato pelo Senhor FRANC1S,C0;,SILVA
FREITAS, torna público, para o conhecimento dos intefdsSádoS;
que HOMOLOGA a licitação relativa ao Pregãa PresengiaLiiS
009/2020 - cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE. EMPfiE^
ESPECIALIZADA P/tRA O FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE ATFÃ
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DB
MEDICAMENTOS EM GERAL, FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL
HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA O
ATEDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA

, MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
DO MARANHÃO (MA). Sendo a empresa abaixo a vencedora do
certame:

CERTIFCAOO DiSlTAtMENIE
£ COM CARIMBO OE TEMPO

www.famem.org.br 21/38
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Estado do Maranhão

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

GABINETE DA PREFEITA

Rubricai

CONTRATO N" 018.0306/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 020.2505/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JATOBÁ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A SRA. VALCIENE

FERNANDES DE MOURA TRINDADE.

Por este instrumento particular, O Município de Jatobá-MA, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EMAS, 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
Pessoa Física Sra. VALCIENE FERNANDES DE MOURA TRINDADE, residente e
domiciliada na Rua do Campo, s/n°. Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no CPF sob o n°
946.583.583-87. a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente
óonuato. 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 a confecção/fornecimento
de equipamentos de proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, atendendo as
demandas da Secretaria de Assistência Social/FMAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DESTE INSTRUMENTO E
FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a dispensa de licitação n° 008/2020, 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$
[ 2.064.00 (Doze mil e sessenta e quatro reais). \

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

01 Coiifeccào de Jalecos em TNT descartável. Unid. 690 12,00 8.280,00

02 Confecção de Máscara personalizada de tecido lavável. Unid. 180 10,00 1.800,00

03
Confecção de PROPE em TNT descartável (Pct c/ 50
Unid). Pct 31 32,00 992,00

04 Confecção de Touca/Gorro Descartável (Pct c/50 Unid) Pct 31 32,00 992,00

TOTAL R$ 12.064,00
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CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS:

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, 02.02 - Secretaria de Trabalho e
.Assistência Social, 08.00 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, 08.244.0024.1031 -
Programa do Covid-19, 08.243.0024.2069 - Atendimento de Benefícios Eventuais, 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 iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 31/12/2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOGAE DE
ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTOS:

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

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

6.3. Os produtos deverão ser entregues no Município de Jatobá-MA, na Secretaria Mumcipal de
Assistência Social indicado na ordem de fornecimento, sem ônus a esta administração púWica.

CLAUSULA 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/Nota Avulsa para
pessoa física, 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 qom,,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, eomprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
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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
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 no
correspondente a mesma.

.  ̂ . 4í.
7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileifa^ estrangeiras.
As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DE MORA POR ATRASÓ DE
PAGAMENTO:

8.1. .A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de
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 ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, 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. , . '
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CLÁUSULA ONZE - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE
ATRASO DE PAGAMENTO:

1 1. 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 = X INF,
onde: INI

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INl = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data final •

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

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços pfáticadijà
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmaite
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 ALTERAÇÃO 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 FISCALIZAÇÃO:
14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividade^ de
fiscalização da execução deste instrumento de contrato. '

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

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

15.1. Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas
e dá 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 do
contrato.
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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 Assistência Social;
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 Assistência Social 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 Assistência Social de Jatobá os casos de
desvios que vierem a tomar conhecimento no decorrer do contrato. i
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 nõ 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 Assistência Social, qualquer anorm.
que interfira no bom andamento do fornecimento, objeto da futura contratação.
15.3.16. Estabelecer Informações gerenciais para a boa execução do fomecinji
acompanliamento 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 fomecimento, 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 ppr
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, serãp
reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de
qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. , i;;
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 fqreip
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia
defesa. p-
15.4.4. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada
for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP- M - índice Geral de Preços

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



- -íriJIOB

Estado do Maranhão

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

GABINETE DA PREFEITA

de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a dat3 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: FNI

VA = Valor

Atualizado VDI = Valor Inicial

I

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

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

CLAUSULA 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. • • j; .-.;

•■A

17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumpriinçgto
cláusulas contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa ofici^,

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.

.-v'

17.5. As multas previstas nos Incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamentç
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.

d'.-

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; S j
17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

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

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
contratada, serão publicadas na Imprensa oficial. ,

17.1 1. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da^ontrat^a 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 objeto
de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis. . S"'

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. , V • ■ •via

19.1.1. Nenhuma outra forma será eonsiderada como prova de entrega de documentç)|./

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
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21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, a publicação resumida deste instrumento 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, ,0
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.

Jatobá - MA, 03 de junho de 2020.

CONTRATANTE:

I u/ ■
Prefeitura Municipal de Jatobá-MA

Francisca Consuelp Lima da Silva
Prefeita Municipal

ate o

CONTRATADA: s da

VALCIENE FERNANDES DE MOURA TRINDADE

CPF n° 946.583.583-87

Artesã e Costureira

auas

TESTEMUNHAS:

Nome; _ CPF n°

Nome: 1 JU CPFn° 3-86- 9Í63-6Y

I  .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA-MA

EXTRATO DO CONTRATO N" 018.0306/2020/SEMAS.

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n° 020.2505/2020/SEMAS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS. OBJETO:
Contratação de empresa ou pessoa física para a confecção/fornecimento de equipamentos de
proteção individual, como: máscara, jaleco, propé e touca para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do COVlD-19, para atender as demandas da Secretaria de Assistência :
Social/FMAS. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei
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° 008/2020/ÇÍJL -
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. VALOR: R$ 12.064,00 (Doze mil e sessenta e quatro reais). '
SIGNATÁRIO: Sr^. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA,.pela.,..
CONTRATANTE;; CONTRATADA: VALCIENE FERNANDES DE MOURA TRINDADE,
residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n°. Lajeado, Jatobá - MA, inscrita no CPF sob o n°
946.583.583-87.

•L;'

Jatobá-MA, 03 de junho de 2020

FranciscaXonsu^ ra
Prefeita Municipal

i  IKFO;"-
. . ■ 'S dc

íie
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Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro - Jatobá-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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

À Sra.

VALCIENE FERNANDES DE MOURA TRINDADE

Po\ oado Lajeado, s/n° Rua do Campo
Jatobá-MA

ORDEM DE FORNECIMENTO

Consoante com o que consta do Processo Dispensa de Licitação n° j

008/2020, de 25 de maio de 2020, em seus Termos de Ratificação, Adjudicação e" li

Homologação. Vimos, por meio deste, atendendo as formalidades da lei, autorizar a '

entrega dos itens vencidos pela empresa VALCIENE FERNANDES DE MOURA

TRINDADE, residente e domiciliada na Rua do Campo, s/n°. Lajeado, Jatobá - MA,

inscrita no CPF sob o n° 946.583.583-87, no valor total de R$ 12.064,00 (Doze mil e

sessenta e quatro reais). Obedecidas às condições e especificações já contratadas e os

termos constantes da Dispensa de Licitação.

Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS
,latobá-MA, 03 de junho de 2020

ísváldaAíves de Lima

Secretária de Assistência Social

XtAV|CL

Visto

Em: / Francis

Prefeita NLunicipal

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



BUmi PE CONTAS

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DOjPROCi§SO DE CONTRATAÇÃO

m
COD: 124080 |f
ENTE FEDERATIVO; Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBÁ
TIPO: CONTRATAÇÃO DIRETA decorrente da LE1 13.97|9/2020 (CORONA VÍRUS)
TIPO CONTRATAÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSÃVEL(ARj.24 DA LEI 8.666/93)
PROCESSO: 020.2505 / 2020 |
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: J

Recibo gerado em 30 de Junho de 2020 ás 16:38:48 com o númer(|, 1593545928264.

São Luís, 30 de Junho dç 2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São Luís(MA) - CEP 65076-820 Telefone: (98) 2016-6000

I



TRiBUMAL DE CONTAS
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RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 'ü.979/2020 (CORONA VÍRUS)
N°TCE: 176131

ENTE FEDERATIVO: Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE j/|TOBÁ
PROCESSO: 020.2505 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 018.0306 / 2020

CONTRATADO: VALCIENE FERNANDES DE MOURA J/RINDADE

CNPJ CONTRATADO: 94658358387

DATA ASSINATURA: 03/06/2020

VALOR: R$ 12.064,000000

Recibo emitido em 30 de Junho de 2020 ás 17:12:23 com o númera 1593547943841.
'•IT

t

São Luís, 30 de Junho dé 2020

jÍI-

Tribunal de Contas do Estado do lyiaranhão
Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São Luís(MA) - CEP 65Q|6-820 Telefone: (98) 2016-6000



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/02/2020 I Edição: 24-A | Seção; 1 - Extra | 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 conferem os incisos I e II do

paragrafo 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 qstá sendo observado em outros países do continente

americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de

competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas 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, resolve:

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 à emergência no âmbito nacional.

Parágrafo único. A gestão do COE estará sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em

Saúde (SVS/MS).

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 Juridicas, nos termos do

inciso XIII do caput do art. 15 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990: e



i  . - d) o encerramento da ESPIN,
I  Art, 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

Este conteúdo nâo substitui o publicado na versão certificada.

'v. y



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 07/02/2020 ! Edição: 27 t Seção: 1 i 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.

OPRESIDENTEDAREPÜBLICA

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

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

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de

saúde pública de que trata esta Lei.

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

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

I  - isolamento: separação de pessòas 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, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de marteira 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 n° 10,212. de 30 de ianeiro de 2020. aplicam-se ao disposto

nesta Lei. no que couber.

Art, 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento:

II - quarentena:

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos:

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clinicas;

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, conforme recomendação

técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou

aeroportos;

Vil - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será

garantido o pagamento posterior de indenização Justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos 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 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.

§ 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;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais dás

pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao
Decreto n° 10.212. de 30 de janeiro de 2020.

§ 3° Será considerado falta Justificada ao serviço público ou à atividade laborai privada o

período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

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

descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 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

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

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública 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 Saúde, nas

hipóteses dos incisos I. II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

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

Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde

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 S 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.

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

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;



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

Art. 6° É obrigatório o compartilhamefito 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 juridicas de direito

privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

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

suspeitos e em investigação, relativos 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 República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio Moro

Luiz Henrique Mandetta

Este coiiteudo não substitui o publicado na versão certificada..



o  iviinisieno na >auae cieciap

Sacional. em decorrência d;» ínfecçio ̂
:ímjuní{) de iodo o Sísleiiia ünico de Síi
bem a adoçào de medidas proporcíoiiais

CONSIDERANDO que
11 de março do coiTente ano, o estado d

CONSl{)i'RAMDO Mue
Conlingcncia e que a stiuação demanda
e contenção de riscos, danos e agra\'ü
doença em âmbito estadual;

CONMDf RANDO o au

de doenças infeccios 5^ yeiaclas pelo viri
corrtarainação pela CUV iD'l9, oo l^síoi

CONSÍDí RANDO qu<
itikii-viiicarani em U>do o território csU

cbtn ,ís no Estado, teve^-se a ocorrência



üeí,!í>caniciHo aa fx>pyiaçiio para abngos leniporanos. o que ia%wece a dissenunaçio de

doenças dc transmissão respiratória, a exemplo, das inlbcções virais;

CONSli.,)ERANDC) que os-danos e prejuteos causados pciiH «íesasíres naturais
dc oriiiens hidrológícas, meteorológicas e, principalmente, óioiogtcas, camprometem
part iairaenie a capacidade de resposta do poder público estadual;

("ONSIDfiRANDO o Parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa
tóviL do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, que relata que a ocorrência de desastres
secundários- de origem natural (Chuvas intensas - COBfC^DE 1.3:2,1.4;}, poíenciali?^ os
efeitos oriundos da iminência de um probiema biológico (Doeiça- infecciosa Virai -
COBRADE ! .5. t. 1.0), sendo, portanto, favorável â declaração dc situação de caJamidade.

■  i>ec:r,eta

Art. 1" Fica declarada situação de calamidade, em todo o territórit) do Estado
üo Maranhão, para ílns de prevenção e enfrentamenu» ao vírus HlNl e à CX)V1D-19 (Doença
Infecciosa Vira! - COBIEADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação <te socorro e assisiência
humanitárta á população dos mimlcípíos maranhenses atingidos por Chuvas intensas
((fOBRADF 1.3.2.1,4), coníórme Anexo Único deste Decreto e Instrução Normativa n® 02. de
20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

An, 2" Para o enfrentamento da situação de calami&de ora declarada, ficam
estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas itaturaís e jurídica,
hipótese era que será gmiintido o pagamento posterior de justa indenizaçio, ttos lermos do art
5': inci.so XX'V, da Constituição Federai, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n" 8,080^ dç
i 9 de setembro de 1990, e do art. 3®, inciso Vil, da Lei n" 13.979. de 6 de fevereiro de 202;Ô;

ü - íka auíorizada a díS|Knsa de licitação para aquisição de bens e servidos
necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei tf 81>66^

de 21 de junho de 1993,. e do art. 4" da Ixi Federal n" 13.979, de 6 de lêvcrciro de 2020;

III - ficam suspensas as férias dos profissionais da saúde, hera como dos
membros do Cmpo de Bombeiros Miüt»' do Estado do Maranhão - CBMMA;

IV - fica vedado, por 15 (quinze) dias, o trânsito interestadual de ônibus ou
similares, em ttxlo o território do Estado do Maranhão, a partir da nona hora do dia 21 §ê
março de 2020 (sábado).

Parágra.lb único. F;xcet:uam-se do disposto no Inciso IV deste artigo, ds
iraiisporícs cxciusivamentc etiírc município maranhense c município de outro E,stado que
compoiíhíi i-egiàti imegrada de deseavolvimento, a exemplo da .Região Integrada pf
! fescuviih imcnto da Grande Teresina. /



Art. 3 tJs orgaos que compõem o Sistema fcsladual de Proteção e Detesa Civii

c a Secretaria de Estado da Saúde ficam autorizados a prestar apoio suplementar técnico e
operacional aos municípios afetados, mediante prévia articulação e integração,

Arf, 4^* Todos os órgãos e entidades estaduais, no âmbito de .suas respectivas
tO!iipcici5cia.s, envidarão esforços para apoiar as ações de resposta à situação de calamidade a
çuc SC reíere este Decreto.

Art. 5" A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este
Decreto dar-se-á eni regime de urgência e prioridade, em todos os órgãos e entidades do Poder
f xecuúvo,

Ai-f. 6'' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá
eleitos enquíMito perdurar o estado de calsmiidade de que tmta o art. l*'.

PALACIO DO GOVERNOM-F^fTADO DO MARANHAO, EM SAG LUÍS,
19 DE MARCO DF 2020, 199" DA PENDÊNCIA E 132" DA REPUBLICA.



ANEXO IJNICO

LISTA DF MFNÍCÍPIOS AllNOJOOS POR CHUVAS INTENSAS (CüBRADE
1J.2J.4)

\ÇAILANDIA

ALTO ALEGRE DO PINDARE

AR.ARÍ

AMARAHTE DO MAR \\f ÍÃO

ALDEIAS ALIAS

BACA

CARUTAPERA

CIDELANDLA

CODÓ

POLIS

DOM PEDRO

DIJOUE BACEIAR

OU

iCiARAPÉ DO MEIO

PEDREIRAS

PíRAPEMAS

SÂOJOSEDE RIBAMAR

S

SANTA HEUSHA

TRIZIDELA DO VAL

VITORIA DO MEARIM
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§32. O cumprimento das referidas regras não exime os
respectivos estabelecimentos de adotarem medidas mais
rígidas;

§ 4". Os estabelecimentos comerciais poderão adotar serviços
de entrega à domicilio (delivery).

Ari, 5". .As instituições bancárias, casas lotéricas e
correspondentes bancários, poderão manter atendimento
presencial, de usuários, desde que, adotadas as seguintes
medidas:

I - lotação máxima de 1 (uma) pessoa a cada 2 (dois) metros
quadrados;

II - marcação no solo ou uso de balizadores das filas com
distanciamento de 2 (dois) metros por pessoa, dentro e fora do
estabelecimento;

III - Manter higienização interna e externa dos^^stabelecinientos com limpeza permanente.
.Art. 6°. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas
neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar as
práticas das Infrações administrativas previstas, conforme o
caso, no artigo 10, VII, VIU, X,XX1X, e XXXI, da lei federal n^
6.437/77, bem como do ilícito previsto no artigo 268 do Código
Penal Brasileiro. .

§ I®. .Além da sanção penal prevista, o descumprimento das
medidas dispostas neste Decreto enseja aplicação das seguintes
sanções administrativas:

I - advertência;

II - multa;

III - interdição do estabelecimento por 3 (três) dias úteis;

IV - interdição do estabelecimento por 10 (dez) dias úteis;

§ 2-, As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior
serão aplicadas pela Secretária Municipal de Saúde, ou por

^^uem esta delegar competência, na forma do artigo 14 da lei
federal n® 6.437/77.

Art. 7®. ,A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância
Sanitária Municipal de Governador Eugênio Barros, serão
responsáveis pela orientação e fiscalização do cumprimento das
medidas adotadas neste Decreto.

Art. 8'-'. .\os casos omissos. Será adotado que está previsto nos
Decretos Municipais de n® 099/2020 e n® 100/2020, revogando-
se as disposições em contrário.

.Art. 9®. As regras deste Decreto poderão ser revista a qualquer
tempo, no sentido de maior ou menor rigor.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Governador Eugênio

Barros (MA), aos 13 dias do mês de Abril de 2020.

Maria da Luz Bandeira Bezerra Figueiredo

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

DECRETO MUNICIPAL N.® 009/2020

DECRETO MUNICIPAL N.= 009/2020

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 Emergênicia
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 (COVlD-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 -
ESPIN;

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-deia3/04/2020;

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 para 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 enfrentamento 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
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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.
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.s 005/2020 e
006/2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.
Art. 2®. 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
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

,  'I - Secretário Municipal de Assistência Social
- 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.

§ 1®. Aos servidores públicos municipais, que retornarem de
férias, ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou
países com transmissão comunitária do COVID-19, deverão
desempenhar suas atividades via home office, durante 14
(quatorze) dias contados da data de seu retorno, 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.

^ 30. Nas hipóteses do parágrafo primeiro deste artigo, os
^^ervidores 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 C0V1D-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.
§ 1®. 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
pandemla.

§ 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:

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 o serviço de plantão
nos órgãos públicos.
Art. 7®. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as,férias
deferidas ou programadas dos servidores 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 Qs
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 fruição dos serviços, e pelo
tempo estritamente necessário;
III - 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 COyiD-19,
dos seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se
possível for;
V - reorganização da jornada de trabalho dos sei^údoreSi
permitindo que o horário de entrada ou saída, og ambois,
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; . ■ . i . ; •

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em
especial em relação às pessoas inseridas no grupo de risco de
evoiução para os sintomas graves decorrentes da infeçção pela
COVID-19, o comparecimento presencial para, p,çríçias„ exaptes,
recadastramentos, provas de vida ou quaisquer outras
providências administrativas;

VIII - 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-19 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; i .
Parágrafo único. O atendimento ao público, deyerá;
suspenso em todos os órgãos da Administração Pública Direta.e
Indireta, exceto nas atividades essenciais, como pop exemp)o
áreas de saúde e assistência social.

Art. 10. Nos processos e expedientes administrativos,,, jfiçam
suspensos todos os prazos regulamentares e legais, enquanto
durar a situação de emergência.
Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo
não se aplica às licitações, contratos, parcerias e instrumentos
congêneres. , . ,
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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;

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;

í ^ postos revendedores de combustíveis, que deverão funcionar
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 internet;
s) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das
áreas comuns dos hotéis, devendo todas as refeições serem
seii/idas 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
irrbana e coleta de lixo;

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;
§ 28. Fica determinado o fechamento dos centros comerciais, à
exceção dos respectivos espaços de circulação, de acesso e dos
sei-viços já excepcionados nas alíneas, deste artigo.
§ 38, O horário de atendimento de mercearias, mercados e
supermercados fica estabelecido entre às 8h e 18hrs, de
segunda a sábado.
§ 48. .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.
§ 58. Não se enquadram, ainda, nas vedações deste Decreto: os
órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação
em geral, as funerárias.
§ 68. 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 que
necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais
produtos;

Art. 17. Fica determinado que o transporte coletivo de
passageiros, público e privado, urbano e rural, seja realizado
sem exceder a capacidade de passageiros sentudo;?» ppd.ándo|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 qções
contidas no Plano Municipal de Contingência, tais como:
I. isolamento social voluntário para todas as pessoas, em
especial que retornem 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);

III. 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; : -
V. manutenção da ventilação dos ambientes e orieutaç^Oj p^a
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, eonsid<^ra-se: f,
I - Isolamento: separação de pessoas doentes, og.CQntaíffiiitaú^;
ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou
encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitaria
contaminação ou a propagação do novo coronavírus; e
II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de
pessoas suspeitas de contaminação das pesapas ;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;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos:

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou , : i.--

e) tratamentos médicos específicos. -Aíríi.açlie! ,. â^a

Q.
n
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IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - 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 cientificas e em análises

sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser
limitadas, no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável à
promoção e a preservação da saúde pública.
§ 2®. Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas
previstas neste artigo:

1-0 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;

III - 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

^ -m Lei.
^^rt. 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 hlgienizaçâo, para execução dos respectivos serviços
em áreas definidas como prioritárias neste Decreto,
independentemente da secretaria à qual o respectivo contrato
está vinculado.

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.
'arágrafo único - Demonstrado a necessidade de maior

^%úmero de sei-vidores 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 para aferir temperatura

corporal, panfletos educativos sobre o COVID-19, com pelo
menos 03 (três) 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.

§ 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 outros) lotados no Município de
Jatobá, para auxiliar na fiscalização e conscientização nas
barreiras.

§ 4®. O Município poderá solicitar auxilio das forças de
segurança (Polícia Militar, Policia 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 c|e
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 sqryid^rfs
investidos nas funções de controle dos
caracterizará crime de desobediência, na forma àò Ari;. '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 liigiene,e, liipp.e?;e...,óí
Parágrafo único. As despesas para atendimentjp, destes
benefícios, correrão por conta do orçamento vigente na LQA
2020 da assistência social, podendo ser supleipúútada,qu
complementada, com a remanejamento de outras,nib.ricas. ,,,
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 Coronavirus. ■ - e ■

Art. 33. Este Decreto entra em vigor, nsi5,^atá, :dPLS,U£i
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.
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Altera o Decreto n.® 006/2020 que trata dús-lríèSidas dê
contingência para a prevenção da transmissão e do contágiO'do
Coronavirus no Município de Jatobá e dá outras phiVidêhèias.^q
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