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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA N" 006/2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

017.0505/2020-SEMUS

INTERESSADO (A):
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VENDA
DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E
IGG PARA O VÍRUS COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE
TOTAL, SORO OU PLASMA, PARA A SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA: HORA:

/  /2020 h min

Publicado em:

DOU / / DOE / / JORNAL / /

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



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Rubrica
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Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa especializada na venda de teste
imunocromatográfieo rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM
e IgG para o vírus COVID-19.

Senhora Prefeita,

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

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

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

procedimento Lieitatório para aquisição de teste imunocromatográfieo rápido para

determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras

de sangue total, soro ou plasma, de interesse desta Secretaria mimicipal de Saúde, na

descrição e quantidades conforme planilha em anexo.

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

Jatobá-MA, 28 de abril de 2020

JíiWlMX Jx £):Mx/vCL 2/0Ul\JctMuo
Maria Antoniá de Sousa de Carvalho

Secretária de Saúde

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



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

RiÉftí\np

ANEXO I

Aquisição de teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou
plasma.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

Teste imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos
IgM e IgG para o vírus COVID-19 em
amostras de sangue total, soro ou plasma.

Testes
100

Importa a presente planilha em R$ ■

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



Estado do Maranhão

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

GABINETE DA PREFEITA

Fb.: oH

Rubfk£~

Senhora

Maria Antonia de Sousa de Carvalho

Secretária de Saúde

NESTA

Senhora Secretária,

Em atendimento a solicitação proveniente da Secretaria Municipal de
Saúde, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento aquisição
de teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos
IgM e IgG para o vírus COVID-19.

Autorizo:

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

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

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

Jatobá-MA, 28 de abril de 2020

Francisca Consuemcima 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.com.br



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

RuMca

limo. Sr.

Mozar Viana Guimarães

Auxiliar da Comissão Permanente de Licitação
Nesta

Prezado Senhor,

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

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

imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG

para o vírus COVID-19, por meio de procedimento licitatório de interesse da

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

mercado.

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

quantitativos para a aquisição ora pretendida.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente o pronto

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

estimada e consideração.

Jatobá-MA, 29 de abril de 2020

rÍLSnÂAACX
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária de

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



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Rubrica:

ANEXO I

Aquisição de teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou
plasma.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VER. UNIT VER. TOTAE

1

Teste imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos
IgM e IgG para o víms COVID-19 em
amostras de sangue total, soro ou plasma.

Testes
100

O .

Importa a presente planilha em R$

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

A

lima. Sra.

Maria Antônia de Sousa Carvalho

Secretária Municipal de Saúde
Nesta

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, em resposta ao seu pedido, informá-la que já
fizemos a devida pesquisa de preços de valor de mercado, a qual nos solicitou que
tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG
para o vírus 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 11, do Art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

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

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

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

Jatobá-MA, 05 de maio de 2020

Vjk^A <Du i'AA\?Afj
Mozar Viana Guimarães

Diretor do Departamento de Compras

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Pmc.

PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE
IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO

QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA O VÍRUS COVID-19,
CONFORME LEI N° 13.979/2020.

Pesquisa DE Preços
N" /2020

DATA: / /2020.

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO VISANDO A CONTRAÇÃO DE
EMPRESA AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOGROMATOGRÁFICO RÃPIDO PARA
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICQRPOS IGM E IGG PARA O VÍRUS
COVID-19, CONFORME LEI N° 13.979/2020, nas especificações abaixo para fins de
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

EMPRESA/PESSOA FÍSICA: CNPJ/CPF:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

PESQUISADOR: SETOR:

E-MAIL: CONTATO:

QUANTITATIVO ESTIMADO

ITEM DESCRIÇÃO UND OUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

Teste imunocromatográfico
rápido para determinação
qualitativa de anticorpos IgM e
IgG para o vírus COVID-19
em amostras de sangue total,
soro ou plasma.

Testes
100

TOTAL R$

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos
os dados requeridos na planilha que segue (Preços unitários e totais) referentes à
aquisição de Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o vírus ÇOVID-19 em amostras de sangue total, soro ou.
plasma, 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 á Praça de Eventos Maria Rita, n° 351 A, Centro - Jatobá-MA, CEP 65.693-000,
em dias úteis, no horário das 08:00h ás 12:00h, ou enviar ao email: pmlatoba-
ma@vahoo.com.br.

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



Estado do Maranhão

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

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

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

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

Jatobá(MA), / /2020.

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 à aquisição de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG
para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, 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 RJTA, N° 3 51A - CENTRO - JATOBÁ-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-maíl: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

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

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT.

PREÇO UNITÁRIO POR EMPRESA PESQUISA DE

MENOR VALORDUTRA FARMA DISTRIMED
DIM

DISTR]

ENSAO

BUIDORA

1

TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO
RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO
QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM
E IGG PARA O VÍRUS C0VID-I9 EM
AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL,

SORO OU PLASMA.

TOTAL

TESTE 100 R$ 165,00 R$ 16.500,00

16500,00

R$ 165,00 R$ 16.500,00

16500,00

R$ 160,00 R$ 16.000,00

16000,00

DIMENSÃO

DISTRIBUIDORA R$

16.000,00

Jatobá-MA, 05 de maio de 2020

Mozar Viana Guimarães

Diretor do Departamento de Compras

33 D' Cf :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

AO SENHOR COMPRADOR

VALIDADE DA PROPOSTA; 60 (SESSENTA) DIAS

ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME COMBINADO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

BANCO DO BRASIL: AG: 3219-0 C/C: 6602-8

OBS: ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS TODOS OS FRETES, SEGURO, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.
TERESINA-PI, 05 DE MAIO DE 2020.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD VALOR UNIT R$ VALOR TOTAL R$

1

TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO
PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE
ANTICORPOS IGM E IGG PARA 0 VÍRUS
COVID-19 EM AMOSTRAS DE SANGUE

TOTAL, SORO OU PLASMA.

Testes

100 165,00 16.500,00

R$ 16.500,00

♦Todos os produtos são de procedência Nacional

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 16.500,00

dezesseis mil e quinhentos reais

Atenciosamente,

KSTEI!\^ED COMERCIO E REPRESiNIAÒES LTDA
Atitmlcf Lâzstm dú $. Virtím-

CPF: 305,.3Sai43-00 RG: 540,6S-SSP/Pl

Represe rslame Comercial

tu #wü|e.«íi ■ 1^4 ■ ?««««?? ♦ fW c«« ísüááuaf j-ittí âJM



DUTRA
■

DISTRIBUIDORA
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PROPOSTA COMERCIAL

Presidente Dutra - MA, 04 de Maio de 2020

À Prefeitura Municipal de Jatoba - MA

A empresa MÁRCIO G. A. JALES (DISTRIBUIDORA DUTRAFARMA), com sede na AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, N' 1102, CENTRO -
PRES. DUTRA - MA inscrita no CNPJ sob o ns 13.757.465/0001-33, propõe a esse Município o fornecimento de testes para o

coronavirus, para atender as necessidades do Município, de acordo com a presente proposta comerciai:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS MARCA UNID. QUANT. VLR. UNIT. VLR TOTAL

MEDTESTE CORONAVIRUS C0VÍD19,

IGM.IGM É TESTE TESTE IMUNOENSAIO

QUALITATIVO BASEADO EM MEMBRANA

PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS DO

NOVO CORONA VÍRUS EM SANGUE TOTAL

, SORO OU PLASMA. O TESTE CONSISTE

EM DOIS COMPONENTES UM IGG OUTRO

IGM.VALIDADE 24MESES.

ARMAZENAMENTO : 2 A 30GRAUS.

MATERIAL FORNECIDO : DISPOSITIVO DE

TESTE, CONTRA GOTAS, SOLUÇÃO

TAMPÃO E INSTRUÇÃO DE USO, REGISTRO

NA ANVISA.MS 80560310056

MEDLEVENSO

HN
UND 100 R$ 165,00 R$ 16.500,00

R$ 16.500,00

TOTAL GERAL R$ 16.500,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO

PLANO DE PAGAMENTO A VISTA

MÁRCIO G ÍeKmAÜJO JALES
soe IO

CPF 001.964.8S3-43

RG 2.171.153 SSP-PI

MÁRCIO G. A. JALES - MEAvenida Jose Olavo Sampaio, 1102 - Centro - Presidente Dutra - MACEP: 65.760-000 - Fone: (99) 3663-3237CNPJ:
13.757.465/0001-33 - Insc. Est.: 12.359.594-0distribuidora.dutrafarma@gmail.com



DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA

ciJPJ: 92Mé.nmtm'7B
b«EN.SÃO DlSTRieuiOORí^ »£

WEOlCAMÉNTOS EÍBKU
í»v. liírtHStrt»! Gif MiVi-íw!», r."

T»;t>ulflij - CE«>

Dimensão Distribuidora de Medicamentos EIRELI

CNPJ: 02.956.130\0001-28 lE 194427579
Endereço: Av - Industrial Gil Martins n° 1203

Bairro: Pio XII Teresina - PI CEP: 64.019-825
Fone: 86-3218-9600 e-mail: licitacao@dimensaodistribuidora.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SETOR DE COMPRAS

ORÇAMENTO

TESTE COVID -19

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR. UNIT. VLR. TOTAL MARCA UNITÁRIO EXTENSO TOTAL EXTENSO

1

Teste Imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o vims COVID-19 em amostras de sangue
total, soro ou plasma.

Testes 100 R$ 160,00 R$ 16.000,00 LIVZON CENTO E SESSENTA REAIS DEZESSEIS MIL REAIS

VALOR TOTAL TESTE COVID - 1 IR$ 16.000,00

DEZESSEIS MIL REAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$
DEZESSEIS MIL REAIS

16.000,00

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: em até (10) dias

"Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem Indispensáveis á perfeita aquisição do objeto"

TERESINA (PI), 05 DE MAIO DE 2020

CKP|:

iífSc@ira'~MÓ»irÜl

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 02.956.130/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.442.757-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 078.543-1
END. AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, N° 1203

PIO XII - TERESINA - PIAUÍ

FONE (86) 3218-9600 FAX (86) 3218-9633
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INSTRUÇÃO DE USO

Diagnostic Kit for IgM/lgG Antibody to Coronavirus (SAR S-CoV-2) (Lateral Flow)

Modelo: 10 conjuntos de teste/kit ou 20 conjuntos de teste/kit

Este produto é utilizado para a detecção qualitativa in vitro de anticorpo IgM / IgG de Coronavirus (SARS-

CoV-2) em amostras de soro humano, plasma e sangue total. Para uso de profissionais de anáiises clínicas.

Princípio

Este produto contém uma fita de teste IgM e uma fita de teste IgG. O teste IgM usa a tecnologia de

imunocromatografia em ouro coloidal para detectar o anticorpo IgM de Coronavirus (SARS-CoV-2). O

anticorpo IgM anti-humano marcado com ouro coloidal é revestido na almofada conjugada. Enquanto isso,

na membrana do nitrato de ceiuiose, os antigenos do Coronavirus (SARS-CoV-2) são revestidos na área

de teste e o anticorpo anti-camundongo de cabra é revestido na área de controle. Durante o teste, o

anticorpo IgM na amostra de teste (o anticorpo IgM especifico para o Coronavirus (SARS-CoV-2) e o

anticorpo IgM não especifico) se iiga ao anticorpo IgM anti-humano marcado com ouro coioidal e forma um

complexo imune. O complexo imune se move ao iongo da membrana através de cromatografia. Se houver

anticorpo IgM especifico para o Coronavirus (SARS-CoV-2) na amostra de teste, ele será capturado pelos

antigenos revestidos na área de teste, formándo uma banda visível (linha de teste); O conjugado de ouro

coloidal livre ou o complexo imune continua avançando e se liga especificamente ao anticorpo anti-

camundongo de cabra revestido na área de controle, formando uma faixa visível (linha de controle). Se a

amostra de teste não contiver nenhum anticorpo IgM de Coronavirus (SARS-CoV-2), apenas uma linha de

controle será exibida. O teste de IgG usa a tecnologia de imunocromatografia em ouro coloidal para detectar

o anticorpo IgG de Coronavirus (SARS-CoV-2). O anticorpo IgG anti-humano marcado com ouro coloidai é

revestido na almofada conjugada. Enquanto isso, na membrana do nitrato de ceiuiose, os antigenos do

Coronavirus (SARS-CoV-2) são revestidos na área de teste e o anticorpo anti-camundongo de cabra é

revestido na área de controle. Durante o teste, d anticorpo IgG na amostra de teste (o anticorpo IgG

especifico para o Coronavirus (SARS-CòV-2) é o anticorpo IgG não especifico) se liga ao anticorpo IgG

anti-humano marcado com ouro coloidal e forma um complexo imune. O complexo imune se move ao longo

da membrana através de cromatografia. Se houver anticorpo IgG especifico para o Coronavirus (SARS-

CoV-2) na amostra de teste, ele será capturado pelos antigenos revestidos na área de teste, formando uma

banda visivel (linha de teste); O conjugado de ouro coloidal livre ou o complexo imune continua avançando

e se liga especificamente ao anticorpo anti-camundongo de cabra revestido na área de controle, formando

uma faixa visivel (linha de controle). Se a amostra de teste não contiver nenhum anticorpo IgG de

Coronavirus (SARS-CoV-2), apenas uma linha de controle será exibida.
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Componentes

NO Componentes
Especificação de
embalagem

10 Testes 20 Testes

1

IgM Cassete de Teste

Na membrana de nitrato de celulose, a área de teste é revestida

com antígenos recombinantes do Coronavírus (SARS-CoV-2),

enquanto a área de controle é revestida com o anticorpo de cabra

anti-camundongo. A fibra de vidro é revestida com o anticorpo IgM

anti-humano de camundongo marcado com ouro coloidal

10 20

2

IgG Cassete de Teste

Na membrana do nitrato de celulose, a área de teste é revestida

com antígeno recombinante do Coronavírus (SARS-CoV-2),

enquanto a área de controle é revestida com o anticorpo de cabra

anti-camundongo. A fibra de vidro é revestida com o anticorpo IgG

anti-humano de camundongo marcado com ouro coloidal

10 20

3 Pipeta (1 pipetador) lOpcs 20pcs

4
Diluente de amostra

Solução tampão contendo cloreto de sódio
3ml X 1 pc 3ml X 2pc

5 IFU 1 1

Nota; Os componentes dos diferentes lotes não podem ser misturados para uso.

Materiais necessários, mas não fornecidos

1. Temporizador

2. Recipiente para coleta de amostras

Armazenamento e prazo de validade

1. Armazene a 2 ~ 30°C. O prazo de validade é definido temporariamente como 24 meses.

2. Mantenha seco e mantenha em local escuro.

3. O teste deve ser concluído dentro de 30 minutos após a abertura do saco de papel alumínio. No caso de

temperatura ambiente acima de 30°C ou umidade acima de 70%, deve ser usada o mais rápido possível.

4. A data de fabricação e a data de validade podem ser encontradas no rótulo do kit.
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Coleta, manuseio e armazenamento de amostras

1. O produto pode ser usado para testar amostras de soro, plasma ou sangue total.

2. A amostra de plasma ou sangue total a ser testado pode ser anticoagulada com Citrato de sódio, EDTA-

K2 ou heparina sódica.

3. Amostras com hemólise, alta viscosidade, alto teor de gordura, crescimento de bactérias ou

contaminação não são adequadas para este produto.

4. As amostras de soro ou plasma podem ser armazenadas a 2 ~ 8''C por 7 dias. Por muito tempo, as

amostras devem ser mantidas em -20 °C para evitar repetidas recomendações para serem testadas em 5

dias e armazenadas em 2 ~ S^C.

Procedimentos de teste

1. Preparação

a) Retire as amostras testadas e o kit de teste necessários da condição de armazenamento e deixe-

os atingir a temperatura ambiente.

b) Retire a fita de teste da embalagem e coloque-a em uma superfície seca.

2. Teste

a) Adição de amostra

Para amostra de soro / plasma: adicione 10 pL de amostra de soro ou plasma no poço de amostra

(S) do cassete de teste IgM e do cassete de teste IgG e adicione verticalmente 2 gotas (cerca de

100pL) de diluente da amostra.

Para amostra de sangue total: adicione 20 pL de amostra de sangue total ao poço de amostra (S)

do cassete de teste IgM e cassete de teste IgG e adicione verticalmente 2 gotas (cerca de 100 pL)

de diluente da amostra.

b) Dentro de 1 a 15 minutos após a adição da amostra, o resultado pode ser interpretado como positivo

enquanto a linha de controle e a linha de teste aparecem. Se apenas a linha de controle aparecer

e a linha de teste não aparecer em 15 minutos, o resultado poderá ser interpretado como negativo.

É inválido ler o resultado após 15 minutos.
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Interpretação do resultado do teste

Linha Controle (C) l

Linha Teste (T)

Positivo Negativo

T f' mmrn^ T j

Inválitio

1. Resultado positivo:

a) IgM positivo, IgG positivo: o cassete de teste IgM aparece na linha de controle (C) e na linha de

teste (T); O cassete de teste de IgG aparece na linha de controle (C) e na linha de teste (T).

b) IgM positivo, IgG negativo: o cassete de teste IgM aparece tanto na linha de controle (C) quanto na

linha de teste (T); O cassete de teste de IgG aparece apenas na linha de controle (C), mas não na

linha de teste (T).

c) IgM negativo, IgG positivo: o cassete de teste IgM aparece apenas na linha de controle (C), mas

não na linha de teste (T); O cassete de teste de IgG aparece na linha de controle (C) e na linha de

teste (T).

2. Resultado negativo: o cassete de teste IgM aparece apenas na linha de controle (C), mas não na linha

de teste (T); O cassete de teste de IgG aparece apenas na linha de controle (C), mas não na linha de teste

(T).

3. Resultado inválido: Se o cassete de teste IgM e / ou IgG não aparecer na linha de controle (C),

independentemente de a linha de teste (T) aparecer ou não, o resultado do teste será inválido. Um teste de

repetição deve ser feito em caso de resultado inválido aparecer.
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Características de desempenho

1. Sensibilidade e especificidade: Foram testadas 644 amostras de pacientes soro / plasma com suspeita

de COVID-19, os critérios de diagnóstico utilizados durante o nosso estudo clínico são baseados nos

sintomas clínicos e no resultado da RT-PCR. Os resultados são os seguintes:

A sensibilidade e especificidade da IgM são 79,0% (IC 95%: 73,9% ~ 83,3%) e 99,7% (IC 95%: 98,4% ~

100,0%), respectivamente, e a taxa total de coincidência com o diagnóstico clínico é de 90,5% (95% IC:

88,0% - 92,6%).

A sensibilidade e especificidade de IgG são 84,3% (IC 95%: 79,6% ~ 88,0%) e 99,4% (IC 95%: 98,0% ~

99,8%), respectivamente, e a taxa total de coincidência com o diagnóstico clínico é de 92,7% (95% IC:

90,4% - 94,5%).

A sensibilidade combinada (IgM ou IgG é positiva) é de 90,6% (IC 95%: 86,6% ~ 93,4%). A especificidade

combinada (nem IgM nem IgG é positiva) é de 99,2% (IC95%: 97,6% ± 99,7%), e a taxa de coincidência

total combinada com o diagnóstico clínico é de 95,3% (IC95%: 93,4% - b96,7%).

2. Reatividade cruzada

As amostras que mostram IgM e IgG positivas para os seguintes agentes são testadas com o kit. Ós

resultados não mostraram reatividade cruzada.

Coronavirus HKU1 Coronavirus OC43

Coronavirus NL63 Coronavirus 229E

linfluenza A virus H1 NI (new type)
influenza A virus HINI(seasonal)

H3N2

H5N1 H7N9

Influenza B virus Respiratory Syncytial Virus

Adenovirus Rhinovirus

Enterovirus EB virus

Measles virus Cytomegalovirus
Rotavirus Mumps
Varicella-zoster virus Norovirus

Mycoplasma pneumoniae Chiamydia pneumoniae

3. Precisão

Dentro da precisão da execução: a taxa de concordância negativa e a taxa de concordância positiva são

ambas 100%.
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Entre precisão de execução: a taxa de concordância negativa e a taxa de concordância positiva são ambas

100%.

Limitações dos procedimentos de teste

1. O produto pode ser usado apenas para teste In vitro de amostras individuais de soro, plasma ou sangue

total.

2. Uma infecção por Coronavírus (SARS-CoV-2) não pode ser excluída se o resultado do teste for negativo.

3. O resultado do teste é apenas para referência clínica e não deve ser considerado como a única referência

para diagnóstico e tratamento clínico. O manejo clínico dos pacientes deve ser considerado em combinação

com seus sintomas, sinais físicos, histórico médico, outros exames laboratoriais (principalmente exames de

etiologia), resposta ao tratamento e informações epidemiológicas.

4. Em pacientes com função imunológica comprometida ou recebendo terapia imunossupressora, o valor

do teste sorológico de anticorpos é limitado.

5. O anticorpo IgM positivo não ocorre apenas na infecção primária, mas também na infecção secundária.

6. O anticorpo IgM e IgG do Coronavírus (SARS-CoV-2) ao qual este produto é direcionado não reflete

diretamente a presença de Coronavírus (SARS-CoV-2) na amostra.

Avisos e Precauções

1. O produto é apenas para diagnóstico in vitro.

2. A operação e interpretação do resultado devem ser realizadas em estrita conformidade com o folheto.

3. O produto é destinado a testes qualitativos e não pode obter um resultado quantitativo.

4. O kit deve ser usado dentro do prazo de validade.

5. Os cassetes e pipetas de teste são para uso único e não podem ser reutilizados.

6. Devido à diferença nos títulos das amostras, a linha de teste mostrará diferentes intensidades de cores,

todas indicando um resultado positivo. A intensidade da cor da linha de teste não pode ser usada como

base de referência para determinar o título de anticorpos na amostra.

7. Antes do teste, as amostras armazenadas em baixa temperatura devem atingir a temperatura ambiente

e ser bem misturadas.

8. As amostras e os resíduos devem ser manuseados como possíveis fontes infecciosas, e o dessecante

no saco de papel alumínio não é comestível.
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Fabricante: Zhuhai Livzon Diagnostics Inc.

Endereço: No. 266 Tongchang Road, Distrito de Xiangzhou, 519060 Zhuhai, Guangdong, P. R. China

Contato: Tel: + 86-0756-8919728 Fax: + 86-0756-8204052

Importador: OItramed Comercio De Produtos Médicos Ltda - Epp

CNPJ: 14.829.987/0001-66

Av. Rolf Wiest, n" 277 - Salas 603 E 605 - Bom Retiro CEP: 89.223-005 - Joinviile/SC

Responsável Técnica: Roseana Ferreira Teixeira - CRQ/SC 13202045

SAC:

Glossário de Símbolos

mí Fabricante

lüJrl Representante autorizado

ilVD Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Código do iote / número do iote

Data de fabricação

Limite de temperatura

Contém suficiente para <n> testes

2 Usar até / data de validade

C€
0123

Marcação CE de acordo com a Diretiva 98/79 / CE da IVD Medicai Devices

□f Consulte as instruções de uso

1  0"- 1 Diiuente de Amostras

Riscos biológicos

Roseana Ferreira Teixeira
Responsável Técnica
CRQ/SC 13202045
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

füÉrioa:

Jatobá - MA, 05 de maio de 2020

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa especializada no fornecimento de teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e
IgG para o vírus COVID-19.

Senhora Prefeita,

Vimos por meio deste, informa-la que realizamos pesquisa de preços para a
aquisição acima mencionada e que considerando o valor e a urgente necessidade dos testes rápido
para o Covid-19, solicitamos a Contratação Direta da empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil Martins, n° 12 - Q3, Pio XII, Teresina -
PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, para o fornecimento dos produtos de interesse da
Secretaria Municipal de Saúde, por meio de dispensa, com fulcro no Art. 24, II da Lei 8.666/93,
tendo em vista que o menor valor orçado procedente da cotação de preços importou no valor total
de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

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

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

JMIMX jSílÃtorVJCL cIl^JAACí QxA.\JctíLo
Maria Antônia de Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 I004/I0I5/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

1.2. Justifícativã 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.

I  a

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 pandeniia causada pelo novo coronavirus.

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

Deve-se proceder com a aquisição de tudo o que for necessário: novos equipamentos,
fármacos e insumos para o tratamento, bem como itens de proteção individual dos trabalhadores da
saúde, que são os mais expostos.

Praça 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.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 internacfãàal
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei, :_ ■■

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

Art. 24, inciso IV, da Lei n° 8666/1993
Ê dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados 'iitdfi
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 Léi n' °

8.666, de 21 de junho de 1993, e obedecendo ás
disposições da Lei Federal n.° 13.979, de 2020,
fica autorizada a dispensa de licitação para
aquisição de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da situação de emergência.

Praça de Eventos Maria Rita, n° 35 IA - Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / Fone (99) 3491 1004/1015/1047 / E-maii: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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2. OBJETO

2.1 O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de
teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG
para o vírus COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente
do COVlD-19, no Município de Jatobá/MA, de acordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência.

3. VALOR

3.1 O valor total do presente Projeto Básico é de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

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

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VER. UNIT VLR. TOTAL

1

Teste imunocromatográfico rápido para
determinação qualitativa de anticorpos
IgM e IgG para o vírus COVlD-19 em,
amostras de sangue total, soro ou plasma.

Testes
100 160,00 16.000,00

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

4.3 Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art. 4°-C, Lei Federal
11° 13.979/2020.

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

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

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

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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5.3 Neste sentido é necessária a contratação pública dos referidos materiais de forma emergencial
destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, em
conformidade com o Decreto Municipal n° 009 de 09 de Abril de 2020 e Lei n° 8666/93.

5.4. A contratação será direta, não precedida de licitação, nos termos do caput do Art. 4° da Lei n°'
13.979/2020.

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

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

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

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

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

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

6.5 Os Produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues em todo terfitórió
municipal, nos endereços que serão indicados pela Secretaria Municipal de Saúde nas respectivás
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.

.  JÇ'.4

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

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

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
respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho
e posterior Ordem de Fornecimento.

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

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

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

8.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato pâirá
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos: ^ ̂
8.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações
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 sançõés administrativas regulamentares e contratuais cabívéis;'
8.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos neste

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

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

8.1.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura emitida pela CONTRATADA dehtfb
dos prazos preestabelecidos em Contrato;
8.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas coni 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, fixandtí-lhe
prazo para corrigir defeitos ou irregularidades constatadas no fornecimento dos produtos. ■'"
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8.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser
previstas no Contrato;
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 coih
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 erh
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 aoè
Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;
8.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento
da execução do objeto pela CONTRATANTE.
a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta
pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao
dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.
8.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela
CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total Óü
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-elê
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; "
8.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando"-à
CONTRATANTE para pagamento;
8.2.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Teimòfie
Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;
8.2.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, ríò
prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.
8.2.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
8.2.16. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de
Bens, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
8.2.17. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro,
impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.
8.2.18. Os Produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do
INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características
peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificaçÕês
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de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o
caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais
informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.
8.2.19. A contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência do
contrato, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua
vigência.
8.2.20. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade
Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
8.2.21. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas
no Termo de Referência e no(s) respectivo(s) contrato(s), inclusive quanto ao compromisso de
fornecimento dos quantitativos contratados; ,

9. DAS SANÇÕES ,
9.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processò,A
regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo dás"demais'"'j
cominações aplicáveis;
I - Advertência; ,, ,„ííT-
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 cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial (art. 6°, XIII,
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores).

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

9.4. No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
contratante, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,
podendo, inclusive, aplicar a sanção de suspensão temporária de participação em licitação ;é
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. , >

i.' i'CÍÍS

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

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

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

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

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

9.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela
contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da
contratada, serão publicadas na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores). 2:::

-  Item

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

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

10. FORMA DE PAGAMENTO:

lO.l. O pagamento será efetuado no prazo de até30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produtos,
mediante assinatura do Termo de Recebimentó Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal;
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria

PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 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

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

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

02.00 - Poder Executivo;

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

•lá''

epiderniológiep;
'■<s

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

Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá, Estado do Maranhão, 07 de maio de 2020.

^Á(WliQ ÂAÍoyiLa cLl^jjAcl
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária Municipal de Saúde
Matrícula n° 0209850

eu.

■ '"I ioicijicat

A vista das informações contidas nestes autos e com
observância às normas vigentes, APROVO o
presente Termo de Referência e AUTORIZO a
formalização de processo para viabiliza contratação;'

Jatobá/MA, /

Francisca

Prefeita

a da Silva

unicipal
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/02/2020 | Edição; 24-A j Seção; 1 - Extra i Pagina. .

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Wlinistro

PORTARIA N° 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

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

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

Considerando que esse evento está sendo observado em outros países do
continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada
das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três
^feras 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.

1/2
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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
jurídicas, nos termos do inciso XIII do caput do art. 15 da Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990; e

d) o encerramento da ESPIN.

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

LUIZ HENRIQUE
MANDETTA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Órgão: Aíos do Poder Legislativo

LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

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

OPRESIDENTEDAREPÚBLiCA

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

mfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
jecorrente 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 pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de
outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e

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

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo an Decreto 10.212,.deJO^^e.janeiro de
2020. aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.
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Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

ternacicnal decorrente do coronâvírus, poderão ser adotadas, entre outras, as
.guintes medidas:

I - isolamento; - oaja _

li - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

^  e) tratamentos médicos específicps;
IV - estudo ou investigação epídemiológica; : ' -

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

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

nforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância
mitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

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

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

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos

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

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

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

m base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas
1 saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável, à
)moção e à preservação da saúde pública.

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

igo:

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

jde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

.gov.br/en/web/dou/-/lel-n-13.979-de-6-de-feverelro-de-2020-242078735 2/4
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111 - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e íá.ífeídltó

^damentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do RegularniHfô
ternacjonai, constante do Anexo an n^cretn n° in o-i? He 3n do

§ 3° Será considerado faita justificada ao serviço público ou à atividade
aboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

neste artio! 'I""' T'"'' cumprimento das medidas previstas
prattose:,: fesponsabiiizaçêo, nos termos

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

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

Segurança Publica disporá sobre a medida prevista no inciso Vi do caput deste artigo.
§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

i - pelo Ministério da Saúde;

■ai-iri» 'h- autorizados pelo Ministério da>aude, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e Vlii do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hiprSteses dos incisos III IV e VII

0 caput deste artigo. . e vn
Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens. serviços e

1 urnos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
iportancia internacional decorrente do coronavirus dé que trata esta Lei.

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
mpor-aria e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
iportancia internacional decorrente do coronavirus.

^  § 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
rao imediatamente disponibilizadas em sitio oficial específico na rede mundial de

Ta do?n P^-istas^  I >^1 " 12 ^,_de 18 de novnmhrn de 7011, o nome do contratadotumero de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
ipectivo processo de contratação ou aquisição.

.gov.br/en/web/dou/-/Ieí-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
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Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades^^|^táii5Slma^£^
comunicação imediata de:

T  1 - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo

coronavírus.

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

administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à
identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com

.  a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

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

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

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

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

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

Art. 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

^^epública.

JAIR MESSIAS
BOLSONARO

Sérgio Moro

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Declara de utilidade pública o Centro
Educacional Jerusalém - CEJ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

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

Art 1° E declarado de utilidade pública o Centro Educa-
'■ cional Jerusalém - CEJ, com sede e foro no Município de São Luís,

no Estado do Maranhão.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de súa publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Declara de utilidade pública o Ins
tituto de Desenvolvimento Educa
cional do Maranhão - INDESMA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO M.VRANHÂO,

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

Art 1° É declarado de utilidade pública o Instituto de De
senvolvimento Educacional do Maranhão - INDESMA, com sede e
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cianpram e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2Ó20, 199° DA INDE
PENDÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Declara situação de calamidade
no Estado do Maranhão em vir
tude do aumento do número de
infecções pelo vírus HlNl, da
existência de casos suspeitos de
contaminação pela COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença
Infecciosa Viral), bem como da
ocorrência de Chuvas Intensas
(COBRADE 1.3.2.1.4) nos mu
nicípios que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art.
64 da Constituição Estadual e o art. 7°, inciso Vil, da Lei Federal n°
12.608, de 10 de abril de 2012, e

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

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

CONSIDERANDO que a Organização Mimdial de Saúde
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pan-
demia de C0VID-I9;

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

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

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

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

CONSIDERANDO o Parecer da Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar do Ma
ranhão, que relata que a ocorrência de desastres secundários, de ori
gem natural (Chuvas intensas - COBRADE 1.3.2.1.4), potencializa
os efeitos oriundos da iminência de um problema biológico (Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), sendo, portanto, favorável à
declaração de situação de calamidade.

DECRETA

Art. 1° Fica declarada situação de calamidade, em todo o
território do Estado do Maranhão, para fins de prevenção e enfi-enta-
mento ao vírus HlNl e à C0VID-I9 (Doença Infecciosa Viral - CO
BRADE 1.5.1.1.0), bem como para prestação de socorro e assistência
humanitária à população dos municípios maranhenses atingidos por
Cí^'wàs lúfehsah (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Anexo Único des-

creto e Instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de 2016,
d^Ministério da Integração Nacional.

^ Art 2° Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declaifidá, ficàm estabelecidas as seguintes medidas:

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

■  *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 19 DE MARÇO DE 2020, 199° DA INDEPEN

DÊNCIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO

LISTA DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR CHUVAS INTENSAS
(COBRADE 1.3.2.1.4)

ORD. ,  : MUNTCIPIO ,

1 AÇAILÂNDIA

2 ALTO ALEGRE DO PINDARE

3 ARARI

4 AMARANTE DO M.ARANHÃO

5 ARAME

6 ALDEIAS ALTAS

7 BACABAL

8 BREJO

9 CANTANHEDE

10 CARUTAPERA

11 CIDELÂNDIA

12 CODÓ

13 CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

14 DAVINÓPOLIS

15 DOM PEDRO

16 DUQUE BACELAR

17 GRAJAÚ

18 IMPERATRIZ

19 ITAPECURU-MTRIM

20 IGARAPÉ DO MEIO

21 PEDREIR.AS

22 PIRAPEMAS

23 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

24 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

25 SÃO LUÍS

26 SANTA HELENA

27 TRIZIDELA DO VALE

28 TIMON

29 VITÓRIA DO MEARIM

-  • • ••
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ: 01.616.678/0001-66
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GABINETE DA PREFEITA

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 principio do

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

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

CONSIDERANDO a Declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública de

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

2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVÍD-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 (COVED-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;

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 35Í A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.con).bi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

CNPJ: 01.616.678/0001-66 ' 50VE3N5 gl'S'tí'S.l

GABINETE DA PREFEITA

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federai,

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

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

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

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

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

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

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

pública em saúde pública de importância internacional;

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

manutenção dos serxdços essenciais;

1

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

de saúde;

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

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

saúde pública,

DECRETA:

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

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

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

de casos de HlNl, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.coni.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
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GABINETE DA PREFEITA

Parágrafo primeiro - O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado em caso de

comprovada necessidade.

Parágrafo segundo - Serão mantidas todas as previsões e restrições constantes dos Decretos

Municipais n.° 005/2020 e 006/2020, acrescidas do que dispõe o presente ato.

Art. 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;

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

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

bens e serviços destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

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

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

desenvolvidas pelas seguintes secretarias: /V

I - Secretária Municipal de Saúde ^ Hj

II - Secretário Municipal de Assistência Social

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

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

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

conforme determinação de seus respectivos gestores.

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

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

posteriormente, fazer as comprovações necessárias junto a Administração Pública.

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N" 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pmjatoba ina@yahoo.com.br
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§ 1°. Aos servidores públicos municipais, que retomarem de férias, ou afastamentos legais, que

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

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

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

documento que comprove a realização de viagem.

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

funcional ou previdenciária.

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

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

atestado médico.

§ 4°. Os atestados médicos serão homologados administrativamente.

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

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

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

medidas transitórias previstas neste decreto.

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

trabalho remoto, enquanto durar a situação de emergência.

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

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

necessários para o combate da pandemia.

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

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

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

das atividades essenciais dos mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.

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

serviço de plantão nos órgãos públicos. ,

Art. 7°. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas ou programadas dos servido ^

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

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

ao exterior.

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

deverão adotar as seguintes providências:

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

II - fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições mais restritas de acesso aos prédios
municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o ingresso às pessoas
indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados, como alternatix a

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

IV - afastar, de imediato, pelo período de situação de emergência ou calamidade pública, servidores
gestantes, lactantes, maiores de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de

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

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

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

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

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

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

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

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

outras providências administrativas;

Vin - 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 emeraência.

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

reposição dos insumos necessários;

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

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

de saúde e assistência social.

Art. 10. Nos processos e expedientes admini-strativos, ficam suspensos todos os prazos

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

parcerias e instrumentos congêneres.

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

poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste Decreto.

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

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

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

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

os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;

b) hipermercados, supermercados e mercados;

c) feiras livres;

d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;

e) clínicas, lojas veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais;

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

g) açougues;

h) peixarias;

i) hortifrutis granjeiros;

j) quitandas;

k) centro de abastecimento de alimentos;
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Opostos revendedores de combustíveis, que deverão funcionar no horário de 07h às 19h, com a

suspensão do funcionamento das lojas de conveniência localizadas nesses postos;

m) pontos de venda de água e gás;

n) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar; A
" ̂  \

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

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

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

r) telecomunicações e intemet;

s) serviços de hotelaria, ficando vedado o funcionamento das áreas comuns dos hotéis, devendo

todas as refeições serem servidas exclusivamente no quarto;

t) serviços na área da eonstrução civil ou de obras, relacionados com a área da saúde pública e com

o saneamento básico;

u) bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas, devendo ser respeitado e cumprido um limite

máximo de 05 pessoas por acesso e distância mínima de 2 m (dois metros) entre as pessoas:

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

w) serviços de segurança, higienização e vigilância.

§ r. Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em restaurante, lanchonetes e similares,

sendo permitido apenas a retirada no balcão, serviço de drive thru e tele entrega;

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

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

8h e 18hrs, de segunda a sábado.

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

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

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

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

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

comunicação e telecomunicação em geral, as funerárias.

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

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

couber, cassação de licença de ftincioiiamento 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;
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Art. 17. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e

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

realizado em horário diferenciado;

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

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

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

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

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

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

n. 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);

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

em locais onde haja acomodação de famílias desabrigadas das chuvas;

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

de extrema necessidade;

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

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

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

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

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

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

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

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

propagação do novo coronavírus.

Art. 20. Para enfirentamento 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;

n - quarentena;

ni - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

Mj \
d) vacinação e outras medidas profilúticas; ou N

e) tratamentos médicos específicos.

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.

§ r. 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 preseivação da saúde pública.
"  •
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§ T. 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;

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

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

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

órgãos públicos responsáveis serão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento
ou da quarentena, se for o caso.

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

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

declarada.

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

complementares necessários à execução deste Decreto.

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

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

definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da secretaria à qual o respecti\'0

contrato está vinculado.

\ T\
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Art. 25. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre Secretarias ainda que sejam

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

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

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

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

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

COVID-19.

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

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

Município.

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

municipal e privada, até 26 de abril de 2020.

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

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

nos acessos principais.

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

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

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 allns)

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.
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§ 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 auxílio das forças de segurança (Polícia Militar, Polícia

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

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

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

de seu destino final.

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

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

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

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

COVID-19.

§ 7°. O não atendimento às determinações dos servidores investidos nas fianções de controle dos

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

sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - J.ATOBÁ-.MA
CEP n° 65693-000 / FONE (099) 3491 1004/1015/1047 - E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.coni.br
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
CNPJ: 01.616.678/0001-66 i SOVESSO BDBiCííAl

GABINETE DA PREFEITA

Parágrafo único. As despesas para atendimento destes benefícios, correrão por conta do orçamento

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

remanejamento de outras rubricas.

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

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

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

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

assinatura.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

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

í
NCISCA C(pSLTELO ^

Prefeita Municipal de .Tatobá

fí \
l/C—-

SILVA

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



JA"í<Sh

Estado do Maranhão

Prefeitura Munieipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE AUTUAÇÃO

Maria Francisca Damasceno de Oliveira,

Presidente da CPL, Estado de Maranhão, no uso
de suas atribuições legais,

Nos termos do art. 38, caput, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, fiea
aberto o Processo Administrativo, n°. 017.0505/2020, referente ao DISPENSA DE
EICITAÇÃO N°. 006/2020, para que seja devidamente instruído com a indicação do
recurso próprio para a despesa e a juntada de todos os elementos previstos na Lei
Federal n° 8.666/93 e do diploma legal citado acima, para a contratação de empresa
especializada no fornecimento de Teste imunoeromatográfico rápido para
detenninação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19 em
amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017.0505/2020/SEMUS

VALOR ESTIMADO: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Teste
imunoeromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG
para o vírus COVID-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as
demandas desta municipalidade de forma emergencial.

AMPARO LEGAL: Eei 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, 05 de maio de 2020

Mana FranciscaTjámasceno de Oliveira

Presidente - CPL

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
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Estado do Maranhão

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

GABINETE DA PREFEITA

Rubrica:

DESPACHO N° ^/2020
PROCESSO N° 017.0505/2020/SEMUS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA
DESTINATÁRIO: SETOR FINANCEIRO

1. Versa o presente sobre a Contratação de empresa para o fornecimento de teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e
IgG para o vírus COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde
pública decorrente do COVID-19, no Município de Jatobá/MA, 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 COVID-19, 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$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

Jatobá-MA, 05 de maio de 2020

FranciscaXltasuelo Lima da Silva

Preíeita 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



Estado do Maranhão

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

SETOR FINANCEIRO

Rub/kx

DESPACHO N° /2020
PROCESSO N" 017.0505/2020/SEMUS
ASSUNTO: RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA
DESTINATÁRIO: GABINETE.

Senhora Prefeita,

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

^ Orçamentária deste Município constatamos a existência de saldo para a realização de
empenho no valor previsto de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), por onde deverá

ocorrer a despesa:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Cumpra - se na forma da lei.

Éb Jatobá-MA, 05 de maio de 2020

xecução Orçamentária

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 35IA - 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

GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÃRIA E FINANCEIRA

PROCESSO N.° 017.0505/2020/SEMUS.

OBJETO; Contratação de empresa para o fomecimento de teste imunocromatográfico
rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o virus COVID-19,
destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, no
Município de Jatobá/MA.
VALOR TOTAL: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).

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

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

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

Jatobá-MA, 06 de maio de 2020

Francisea C suelo Lima da Silva

Pref a Municipal

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



Estado do Maranhão

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

GABINETE DA PREFEITA

AcuMas;

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSO N.° 017.0505/2020/SEMUS.

OBJETO; Contratação de empresa para o fornecimento de teste imunocromatográfieo
rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-19,
destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, no
Município de Jatobá/MA.
VALOR TOTAL: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS).

PLANO INTERNO OU AÇÃO DO PLANO PLURIANUAL: 10.305.0020.2055.0000 -
Controle de doenças transmissíveis.
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.0022.2061.0000 - Manutenção da Ações de Vigilância
Sanitária e epidemiológica.
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
FONTE DE RECURSOS: 02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.

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

Jatobá-MA, 06 de maio de 2020

FranciscaCo^uelo Lima da Silva
PrefeiAa Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão ^_^U8Ríc^
Prereitura Municipal de Jatobá
CNPJ: 01.dl d.57^/0001-66

GABINETE DA /"ÍREFEITA

PORTAWA N- 001/2020ffft!J-GAB 03 DE JANEIRO DE 2020

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE
OE LiaiAÇÃO-CPL PARA O
í .XERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
DÁ O TRAS PROVIDENCIAS.

. . .. f Preteitur;i Maniclpai de Jaíobá, Estado do Maraaiião, no uso das suasarnbuiçoes legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jatobá;

Considerando o Artigo ÕL Inciso íl e '7, caput mciso XXI, da Constituição
lederal;

o  /A-. Artigo 6°, Inciso XVí, 38, Inciso tll e 51, Caput e § 4°, da Lei n°8.0t)6/9j, de 21 dejunho de 1J93 e suas alícraçícs postariorcs.

_  Considerando o eiicenarnento do prazo de vigência ck Comissão Permanente de
Licitaçao do exercico de 2019.

Considerando a necessidade de estrutar.j.- a Corais;.ão Permanente de licitação
p^a o exercício de 202o no intuiio de atender a Lei Federal iC 0.666/93, de 21 de junho de

RESOLVE

p  .. .. inkituída a Comi&sSo íXrmaac.níf de Licitação - CPL da •
.  ra, ano, íaciilLado c io.;oucmç.ao lo p-enodc seguinte de até 02 (dois) membros.

ca,>e:aaauÍ'da);:::!!;:,;J:'""''^ ^ "eitaçao

elencados Lá/irí'/^ kj' /L de Lidtaçdo-CPL oa
eosn:encionatlosabrd-..:,: ' " "-..J''.» de e suas alterações posteriores

I. - Tesouremo ou Eecretsnos Mur.lfipas;
ÍI - Servicores dos oetcrc:. de Con-o.ms ou Airnoxcrifado-

de desvio de concS^ administrai vos internos por suspeita
IV. - Coniadoi o Vereadores.

PRAÇA D.E EVEN TOS .ViaRjA RITa í->í ^ 351 .•> L
CEP: 65.693.000/fOVE ro9) 3.-1.0'.pw . "V' -'AIOEA-MA.  ivU- .--m.- j.pnpamDg. m?,@yahoo.com.br
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Estado do Maranhão IRlísríca
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ: Q].61:, 57R/00Q1-66

GABINETE E»A ̂ ''REFEITA

I. Maris Fraiicisca Damasccnç. de Oíiveira - Presidentej
ÍI. - Manoel da Silva - Secrctar àj;
IIL — Mozar Viana Gvímuürãeí - Memh-ro.*

Parágrafo Único - Assessorar víPíü a < ■^missão Pennanente de Licitação - CPL,
assim que solicitados, os auxiliarcb técnico i desu. F; c íeiíui"a dc jatobá, Srs.

LUz-ilCiuC i-íiiJlS. QOS i^ciiliOSj
xL ~ Maeli Ca.x\3Íhõ de Kioracj.

Art. 3° - Cabe a Comissão PeruaneGie de Licitação, consoante estabelecido no
ato convocatório da Lcitação;

I. - Receber e se fòr o caso, manter sob guarda os envelopes dos proponentes;
II. - /tisir, tm sessão publica, os eavelopes de documentação, examinar os
documentos;
III. - Apieseniar e julgar habilitados ou inabilitados os proponentes;

■  " -Ab/ii, ern sessao pjolica, os tni^eiopes de ij^opostas, examinar e preparar,
r  seguinao o ciaíeno de julgamento, a nland.ha dos proponentes qualificados;

V. ■■ Receber e processai'os recorsut coa:ra seus atos;
VI. - R.emeter o processo às assessonas solicitando pareceres e a autoridade

paV.-d IXüdiiiCSlàÇciOi
" Piãücar demais atos inercnt-es às suas competências.

'  oaoe, ainoa, á CcnnisjaO rUmiaumue de Licitação, conforme
estabelecido no instrumento tonvoo iLório;

I. - Julgao: a Licitação.
IL - Recebei e processar os reciusos conírii seus atos;
Li.- Remeter o processo ie /idameme instituído a autoridade competente para .
uecidir os recursos interpostos quando mantiver sua decisão;
lY. - Remeter o proces.,o à autoriunde superior pam homologação e adjudicação;
V. -Praticar os demais ctesinerectesà sues competências.

Art. 5° - Compete ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação;

P' '^ucerrar a.s se.ssdes Cc.sse coíegiado;II - -TiiUiiciar as ü.euoeri.çcc3 desse orgào,

reauR->mL^' ^^•^^is de reunião desse colegiado,cqu.snaLm., via cjumocíre compeieme. a necessária força policial nara a
manutenção da ordem nesses ino?i'A ^ t- j . . P
n-im resT i,--, - proíendos e requisitar essa forçapuid resijt)cjcc£i; a ordem; r"

^  habilitação e os relativos às propostas:
escritüs^^-scm^L-'' ^ decis-Sha, os pedidos verbais oucbUIuu.^ apiv,seiii,.iaou íc.i'j sesjoes puDlicas;

PRAÇADHEVFNTOS VA.F:[a pjt.^ l; -Ts" T rCEP: 65.693.000 / FONE (99) 349i-líi0^' _ p-mR!- mfov lll ? ^
c  ̂riijd. ;i.)a__uLa@yahoQ.com.br
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tstadc CO Maranlião j RUBRícaS-^^^^
Prefeitura Municipal de .Taiobá

'515.5'^%Q00I~ó6
^oabínetr r>/i "reff.íta

^SxrPermaneníe de Licitação;
VI]' ~ Pmvía^,-"' -,. de c.ocumentos pertinentes;'  , '■ pubiicd-çao. na impressa cfícial ou em quadro de avisos dos

^  *■ de LicitaSt
VIII. - Assessorar a aurondade >: perior,

fim*- aí', írarni.açào dos processos a car^o da
soliciladí * Lic-tavac. cue preside t firestar informações sempre que
Liraííí'? e Pareceres e a
VT ^P! F ^ noineaçao :.;. .ienaeiro administrativo
í^damí^qíT-f p )-,0 • ' preside;

•ompcantc, sen-'dores para o desempenho de^ço.^^mooraíicas pernnences a o onus.Vo Pennancnrr de Licitação"
írtmMÍdíííf comperente tminamenro para si e park os demaismemb..,s da ...nxurrao Permansníc ae LiCiínçãc e aurfliaies.

Art. ~ oovnpA,.e ao Sec:;otaif. dn Connr-àc Permanente de Licitação:
I  ■ AuiuLui- o prcsidenx ca dirt..,io cas . cssòe.-> .moiicas ou reservas;

.  - Mvm <is tias aas reuniões da Co,.ra.om Pcima.. .ne dc Licitação; / '
V ."ríí"^.!f 'í' habilitação £ os reinVos às propostas; /. nerrtaçao uo rresiüen a correspondência a ser/

p  luci e os aviy.-. e cios para publicação, submetendo uns e outros á
piesioencia:
V. - Coníroia: osprazf.c e t ertincar c seu .ariscujs-'»'

Licita"''/cí^'^^'^ dc^u.iiihjaçõe.. ui) x't..:s.úeíd.e da Comissão Permanente de
/i )rt C ;r í . ../  .-ai. ocíi.'u.í.^n.; pimoipt.n dos .vmmín-ijs o » Comissão Permanente de

Licitação:

I. - i «^uc-.fVo, ca,, ics; ,.;;v púbLc..vS 3,. r. :v.:::vada.i, ÚH Comissão Permanente de
1-lCj.tíiÇtiO-,

Tli í"' dvcu.j.taâí.).-. ae in.biümçao e os reiativos ès propostas;. - . u;<jnai o pr;.í..ücrilr e o seoieiam^ eni suas tai-.srãs e atender às suas
acmrminaçõr s

^  líom-taçã-.' dos membro", ntula/es e supleriKJs caberá, conforme o casoa autondade compeienti;,

^ A.t. 'J ' us .s,,\mc}..m . .luix-ados -.aiã compor a c. i, c não concordarem com a
nomeação devera apresenc;:r;u:mn:-m; ca expressa à aaíoridaiC nomeante no prazo de cinco
dias a partir Oa pubucação at: ato ne ...oir.eaçâv).

PRAÇA DF, EVENT(;S :\L'VLIA RÍF.a >J ' ^5' \ --CF.V';!?.) JATOBÁ-MA
CEP: 65.593.000 / FONE (OP: 3491-iOO^ - pmiatobcj"ia@yahoo.com.br
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hstado ao Maranhão < RUBRíc>>
Proíèimra Municipal de Jatobá

GABINETJ' Da ''bREFEITA ^

restrições a quilquerserSr ^ não qualquer penalidade oE

í^cilitar SUM para

I. - Nun)ero ao prcc.-sso adnii;.:-?inía'/t le acjtaçào.
- bxercício í ijianosiro:

líl. - UniCiaue requisitada;
IV, - Modalidade e seu número;
V. - Tipo de ücitaçao,
Vi. - Data de Inicic d. Tr.icessc;
VIL - Data de A dertuia das pro

^ fenuereço da reali,.;.icà<-, ao ..ertaxiie;
Ia. - Objeto da licitaçao;

- Dotaçüu oiçanieiitana que correra a despesa"
Xí - Nome dc responsável pela condução do processo;
Ali. - r artiCipariic do ."ierLamei
XIÍI. rarticipante veocecor;
XIV. - Vaior original do cootraic .-k 1 -acd •
XV. - Autuaç,ãc.

nmreradosbMd.dr" 'fcvmo sa. crgaot/aido aa seqüência cronológica,merados Oq, dociL...nto:s mais ve.ucs antes e no sentido das paginas de um livro.

Lb "bílSb jM .d;'" P" rib" "1"^' no carimbo aposto no
Sec-erári- - ^ "• re.sponsáveL geralmente ooccifcCd.ti j ua v-üiiussao Permanente ce Licitação,

dt rijíX!"" ■' » ■'""^fSrO.cIa dos atos da Comissão Permanente
a -õerin Tti L'""'" EJiias 2,aam. a scgutaifi, jaridica do procedimento eId L T r "" " '™po. ,\s da;,u dão si só, a garantia der>a,gaiarn.tct,,j.c uo.s proceclimentos.

Art. i2- - Esia portíuia entra em vigor na c.ota oe sua assinatura.

PUBIIQDE - 61
ATTXL - LZ

CLAiPRri-SE,

Gabinete da Preíeituira Lianddipn de Joio^a-M.-v.'' Jatobá-i\ 1' V, 03 de j a i; e i r c, c 202 3.
J  ■ ■ ■ A

. 'v,.

na I

Prefeita Mun,c;.
Prancisca Cfmgaeu Lima da Siica

praça de evemto:? mapja rjt,'. ; i t - centiso iatobá - maCEP: 65.693.000/EO-SE 1993 VOr 10.3. ■ o-,:u::3 ptLtoòJm^S.ccííJr
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Estado do Maranhão \3 /a/Ma'

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017.0505/2020/SEMUS.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Teste
imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o
vírus COVlD-19 em amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores
alterações e artigo 4° da Lei 13.979/2020.

PARECER DA COMISSÃO N° 006/2020/CPL

O presente Parecer se justifica diante de um cedido epidemiológico
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
insumos, 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 Teste imunocromatográfico rápido para determinação
qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVlD-19 em amostras de sangue total, soro
ou plasma, para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial.

Para realização do objeto aqui pautado foi realizado pesquisa de preços de
mercado onde ficou constatado que a empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. Industrial Gil Martins, no 12 - Q3, Pio XII,
Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, apresentou cotação de preços
com o menor preço, no valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), o qual encontra-se
compatível com os preços de mercado, conforme o que segue abaixo:

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rubrica:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

Teste imunocromatográfico rápido
para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o vírus
COVlD-19 em amostras de sangue
total, soro ou plasma.

Testes 100 160,00 16.000,00

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 TV, 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.

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



Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
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.

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 DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI, CNPJ sob o n° 02.956.130/0001-28, 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, 06 de maio de 2020

De acordo:

naFranciscaDamasceno de Oliveira

Presidente da CPL

Jj[JOjVJX. dt ̂xxUAO.
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

Francisca Cwtséalo Lima da Silva
Prefeita Municipal

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



DIMENSÃO
DISTRIBUIDORA

CüPJ: «J56.130/íf5f V28
DftóENSÃO DtSTBiBUlOOfcA, OS

MEPICAMOffOS FJf?EU
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j  Dimensão Distribuidora de Medicamentos EIRELI
CNPJ: 02.956.130\0001-28 lE 194427579

Endereço: Av - Industrial Gil Martins n" 1203
Bairro: Pio XII Teresina - PI CEP: 64.019-825

Fone: 86-3218-9600 e-mail: IÍGÍtacao@dimensaodlstribuldora.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SETOR DE COMPRAS

ORÇAMENTO

TESTE COVID -19

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR. UNIT. VLR. TOTAL MARCA UNITÁRIO EXTENSO TOTAL EXTENSO

1

Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de
anticorpos IgM e IgG para o virus COVID-19 em amostras de sangue
total, soro ou plasma.

Testes 100 R$ 160,00 R$ 16.000,00 LIVZON CENTO E SESSENTA REAIS DEZESSEIS MIL REAIS

VALOR TOTAL TESTE COVID - 1 IR$ 16.000,00

DEZESSEIS MIL REAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$
DEZESSEIS MIL REAIS

16.000,00

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: em até (10) dias

"Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem Indispensáveis á perfeita aquisição do objeto"

TERESINA (PI), 05 DE MAIO DE 2020

íXtíiruTwMrí»

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 02.956.130/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.442.757-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 078.543-1
END. AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, N° 1203

PIO XII - TERESINA - PIAUÍ

FONE (86) 3218-9600 FAX (86) 3218-9633

Pag. 1 de 1
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CONTRATO SOCIAE

Pelo presente instrumento particular, o Sr. JOSE WILSON SSZXÁS BE CASTRO , brasileiro,
solteiro, empresário, Identidade 223.715 SSP-PI CPF.T06.168.613-20 domiciliado e residente a rua 24 de

janeiro 242 sul centro, nesta Capital, e o Sr. BOMU/ÁL SÜZIG.AÍ4 brasileiro, casado, empresário,
identidade 7.329.006-SSP-SP, CPF/MF 511.420.408-44 domicüiado e residente rua 24 de janeiro 242 sul
centro, nesta Capital, têm entre si pôr justo e combinado a constituição de uma sociedade chnl, por quotas
de responsabilidade limitada, em confonuidade com o decreto No. 3.708, de 10 de janeiro de 1919, que se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula I-A sociedade ̂ ará sob a Denominação Social " COSMQFOLITANA COMERCIO
{ii- .Ljísja e se regera por este contrato e pela legislação que lhe for
aplicável.

Cláusula n-A sociedade tem por sede o imóvel situado nesta capital na Da^id Caldas,374 Ceatro/Sul,
iniciando suas atividades na data de registro do presente contrato social, sem filiais, podendo cria-las.

Cláusula rH-O objeto da sociedade consiste na exploração do ramo de: CONíERCIO E
SEFRE.SENTAÇÃO EM GERAL.

Cláusula IV-O capital social é de RS10.000,00(DEZ MEL REAIS), dhddido em 10.000(DEZ MEL jquotas
no valor de R$1,00(UM RE.AL) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas, pelos sócios, em moeda
corrente nacional, e distribuídas em:

Sócios Quotas

i- JOSE WXLSGN SSIXAS BS CASTRO 3. uOv ■•■ ■■ 5,0üü.üü
2- DORIVAL SÜZIGÂN 5.000 3.000,00

Totais

Cláusula V- Os sócios poderão fazer retiradas mensais a titulo de distribuição de- lucros até o limite
penrutido pela legislação em vigor, declaram ainda para iodos os íins que não estão inclusos em
nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. 7

Parágrafo Unico-Os Sócios respondem pela totalidade do capital social, conforme decreto N°3.708, de 10
de janeiro de 1919,

Cláusula VI-O prazo de duração da sociedade é pôr tempo indeíenninado, ocorrendo o falecimento de um
dos sócios a sociedade será dissolvida, porém , desejando os herdeiros, do falecido poderão continuar no
negócio.

Autenticação Digital '
Deacofdocom o« artigos 1". 3* ©T" inc. V 8*.'1 o 52(J8 Le-Federal An.

.  . da loí Estadual 8.7?l'200a'auteniicoaprcseniaifr.3[)emd:g«8te8da..reW£jiJucâoflel ,
do tíocumenlcaprcsanadoe confendo nesta eto.Orafendoé werdaoe. Dou té r .. - '^1

Cód. >i^tenticação: 2473160719114942Q75Srt; Data: j6/P7j2P1911:52.^1
Selo Digital de Fiscalização Tipo Norma! C: AÍU93076-LFVG;

,  . . V Valor Total do Ato; RS 4,42vál Azew ® os dados do ato em: hap3://3elorf(gital.tipb.Jo#.bf 1^
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Cláussila yH-A administração da sociedade, caberá a ambos os sócios, que para tanto assinarão em
conjunto e/ou isoladamente os papéis, documentos, títulos de crédito, contratos, endossos, e o que mais
necessário for para administração da sociedade, podendo delegar poderes à terceiros por procuração com

fins e prazos determinados, para trato de assimtos do interesse da sociedade.

SIíçmmSíÍíSSsíS''

BOSi^^AL SÜZIGáA
•Sodo gerente

LA/
« SEiSAS 31
■^ocio

.o

Cláusula VHI-É expressamente vedado aos sócios e responderá solidariamente pôr si, ou seus herdeiros,
quem conceder avais de favor, prestar fianças ou outras garantias ou mesmo praticar atos de mera
benevolência em nome da sociedade.

Cláusula IX-O exercício social será de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de cada ano. Findo
o exercício social é levantado o balanço geral, com a demonstração de lucros ou prejuízos apurados, para
serem distribuídos, entre os sócios quotistas, na proporção das quotas que possuírem, salvo outra
designação que os mesmos queiram dar.

Cláusula X- Os casos omissos neste contrato, serão regulados de acordo com a legislação que lhe for
aplicável, ficando eleito o foro da. comarca de Teresina,PI preterindo-se qualquer,, outro, pôr mais
privilegiado que possa vir a ser. •

E, por estarem justos e contratados, firmam as partes este instrmnento, que é feito èm 3(três) vias, de
igual teor e forma, autenticadas pelas partes, juntamente com as tesíemmilias abaixo que a tudo assistiram.

, Teresina-PE 25 de Janeiro de 1999

BOSIVÁL SÜZIGAN
Sócio

' U lÀ. a/..

JtíSE WíLSOW SEIXAS BE CASTRO
Sócio

testemunhas:

VALMIF/PcRElRA DE SOUSA
Ident. 1.304.63SjPI

MANOEL CO.RDElRd F.ARAUJO
idenLS25.6SS-PI

C t^i

tA-il-í-.ivv-

?  ' ■ ■

■ v . , r.i ;
.-4 ■

me^ior

lO PASTOS I'Or!C!DOES£G!STÍÍOCiV!!.SA&PESSOAS SMUtoVÍSJ
■MsmSSb ETASELIONATO BE notas-C«(aoC)U»M7M 3
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Aütênticàçãò' Digítif ~
1°. 3'» 7" Inc. V B'. *1 6 52 da Lei Federa! 5.935/1994 è Art é Int 3®
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ADITIVO 01

(Consolidação)

Pelo presente instrumento particular, o Sr. JOSE WBLSON SEíXâS BE CASTEO , brasüeiro
solteiro, empresário. Identidade 223.715 SSP-PI CPF; 106.168.613-20 domiciliado e residente 'a rua 24 de
janeiro 242 sul centro, nesta Capital, e o Sr. SOíSIVâL SU21GAM brasileiro, casado, empresário,
identidade 7.329.006-SSP-SP, CPF/MF 511.420.408-44 domiciliado e residente rua 24 de janeiro 242 sul
centro, nesta Capital, únicos sócios da sociedade por cotas de responsabilidade limitada denominada
COSMOPOLITANA COMERaO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:02.956.130/0001-28 com
contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob NIRC; 222 001 97060 de 01.02.1999 resolvem de
comum acordo alterar o mesmo com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula I-A sociedade gira sob a Denominação Social" COSMQ?OLlTAj^ A COMERCIO &
ME£MSSEM£Â£ÚÃS_LTI)A e se rege por este contrato e pela legislação que lhe for aplicável.
Cláusula n-A sociedade passa a ter por sede o imóvel situado nesta capital na Av.São Raimundo,207
bairro Piçarra, iniciando suas atividades na data de registro do presente contrato social, sem filiais,
podendo cria-las.

Cláusula IH-O objeto da sociedade consiste na exploração do ramo de: COIVÍERCIO E
REPRESENTAÇÃO EM GERAL.

Cláusula IV-O capital social é de RS 10.000,00(DEZ MEL REAIS), ditidido em lO.OOOlDEZ MIL jquotas
no valor de R$1,00(UM REAL) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas, pelos- sócios, em moeda
corrente nacional, e distribuídas em:

Sócios Quotas
1- JOSE WILSÜN-SEIXAS BE CASTRO- 5.000 5.üOü,üü
2- DOaiVAl. SUZIGÂN 5.000 c.OiXi.üO \

10.000 lilMiPPIlíiil

Clausula V- Os sócios poderão fazer retiradas mensais a titulo de distribuição de lucros até o limite
permitido pela legislação em vigor, declaram ainda para todos os fins que não. estão inclusos em
nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. C

Parágrafo Unico-Os Sócios respondem pela totalidade do capital social, conforme decreto N"3.708, de 10
de janeiro de 1919, -Sí- '

Cláusula Ví-O prazo de duração da sociedade e tempo indeterminado, ocorrendo o falecimento de um
dos sócios a sociedade será dissolvida, poréfÇjiésejando os herdeiros do falecido poderão continuar no
negócio.

^ R 1* OFICIO OE 8EGÍSTR0 CiVil OAS PESSOAS KATURAiSLg.gy.LVa ETAB£UQNATOOEKOTAS-Ct>áiSoCNJQtS7M

■  " " " ' Autenticação Digital g
<  De acottío cofn os attiQOS 1°. 3' o7'&ic. V 8', e 52ris L^Federsl 8.93S71W*e Att 6-btC-XB

(laLwEsta4aai8.72l?20Ciaeuiemiccatircst'Pt9ifr.BGefnd:gtfeffea£!a.neprpíiuç«ofl«l< ,
cfo doornicnifl apresanlattoe confendo neste a-.o. Orerenòoé vwt»fl6..Douló -

Cód. Autenticação: 24731607191149420755-5: Datai.lS/OTfZOIS 11:52:59
/L.Jâ Selo Digitai de Fiscalização Tipo Normal C; AIU930t2-iMB5, q,!

;  "wW . . : Valor Total do Ato RS4« 'v.ir...«,.e=..jM 03 ao ato emrhttps,«selodlgital,U^t)ji.8.br
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Ciáusula VH-A administração da sociedade, caberá a ambos os sócios, que para tanto assinarão em
conjimto e/ou isoladamente os papéis, documentos, títulos de crédito, contratos, endossos, e o que mais
necessário for para administração da sociedade, podendo delegar poderes à terceiros por procuração com
fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da sociedade.

COMESÇf ESPIES IMM

VAL VlâGAJi

JOSÉ WiLSOfN SiíiXAS BK CaSTMO
Socio gerente

Cláusula VUI-É expressamente vedado aos sócios e responderá solidanamente pôr si, ou seus herdeiros,
quem conceder ai"ais de favor, prestar fianças ou outras garantias ou mesmo praticar atos de mera
benevolência em nome da sociedade.

Cláusula IX-0 e.xercício social será de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de carta ano. Findo
o exercício social é levantado o balanço geral, com a demonstração de lucros oiíprejuízos apurados, para
serem distribuídos, entre os sócios quotistas, na proporção das quotas que possuírem, salvo outra
designação que os mesmos queiram dar.

en

Cláusula X- Os casos omissos neste contrato, serão regulados de acordo com a legislação que lhe for
aplicável, ficando eleito o foro da comarca de Teresina,?! preterindo-se qualqüér-outro, pôr mais
privilegiado que possa vir a ser. ;

E, por estarem justos e contratados, firmam as partes este instrumento, que é feito em 3(três) vias, de
igual teor e forma, autenticadas pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo qpe a tudo assistiram.

feresina-PI, 19 de AGOSTO de 1999

ípSlVAL SU/
Sócio

iíGAN

JÜSE WICSON SEiXAS DE CASTRO
Sócio

T estemunhas3r-f./.,^;4''--^
-  ' -

VA.LWIf|:eERH,RA' bE SOUS/U
ident ^

MANOEL CORDEIRO FARAUJO

ldenLS25.S56-PI

v"l,ra .-.J. -
t

■;c ícr

1' oncio !>E REGISTRO CíVil SAS PSSASTOS E TADEUQNATO OE NOTAS-Código

Autenticação Digital
Da aco'<5o com os efttflo# 3° s 7° Inc. V 8°. *1 e £7 ús Leí Federal 8.93S/l9Wô An. 6 In

da Lei eetaóaal 8.72lf2Q08 autentco a presoMe irragem {fcgeefttatJa, fe|*oóuçâo fle
dodOQKncnto apresentatloa coníenclo neste 8io. Orcfendoé verdade. Dou <é . .

Côd. Autenticação: 24731607191149420755-7; Data: 16/07/2019 11:S2:j^
Selo Digitai de Fiscalização Tipo Normal G: AIU^070-DER9;

Valor Total do Ato: RS 4,42
dados do fltoem: https://3eiodigital i
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ADITIVO 02

(Consolidação)

Pelo presente iiistnunento particular, o Sr. JOSE WiXSOJM SEiXAS BE CASTIIO , brasileiro,
solteiro, empresário. Identidade 223.715 SSP-PI CPF:106.168.613-20 domiciliado e residente a nia 24 de

janeiro 242 sul centro, nesta Capital, e o Sr. BOiliVAE SIIZICâTí brasileiro, casado, empresário,
identidade 7.329.006-SSP-SP, CPF/MF 511.420.408-44 domiciliado e residente rua 24 de janeiro 242 sul
centro, nesta Capital, imicos sócios da sociedade por cotas de responsabilidade limitada denominada
COSMOPOLITANA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ:02.956.130y0001-28 com
contrato detidamente arquivado na JUCEPI sob NIRC: 222 001 97060 de 01.02.1999 resolvem de
coimuu acordo alterar o mesmo com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes;

Cláusula Í-A sociedade gira sob a Denonúnação Social " ̂ ÇOSMOFOIATANA COMERCIO
LTBÁ e se rege por este contrato e pela legislação que lhe for aplicável.

Cláusula n-A sociedade tem por sede o imóvel situado nesta capital na Av.São Raimundo,207 bairro
Piçarra, iniciando suas atividades na data de registro do presente contrato social, sem filiais, podendo
cria-las.

Cláusula M-O objeto da sociedade consiste na exploração do ramo de: COMERCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL.

Cláusula rV-Neste ato o Sr. DORIVAL SUZIGAM, acima identificado, transfere a totalidade de suas
cotas bem como o ativo e passivo da sociedade na proporção de sua participação xio capital social, para
NL4RIA JOSE LOPES VIANA brasileira , casada, comerciante,identidade: 1.506;,462 SSP-Pl. CPF;
781.457.593-15 residente e domiciliada nesta Capital na nta 24 de janeiro 242 sul bairtèj-Centro.

Parágrafo Único;0 sócio retinmte da plena e total quitação de seus haveres para com a sociedadè.

O capital social é de R$10.000,00(DEZ MEL REAIS), dirddido em 10.000(DEZ MIL jqíiotas no valor de
R$1,00(LM REAL) cada mna, subscritas e totalmente integralizadas, pelos sócios, em moeda corrente
nacional, ficam distribuídas em:

Sócios Quotas Vjih.r Rt>

í-.;o3£ WILSON sêíxâS de CaSTRÕ 9.000 .■..9.000.ÜO

2-MARIA TOSE LOPES VIANA , , , 1.000

Totais p;-A;A51iOD ^■f-L,;|0jQGO:O0

Clausula V- Os sócios poderão fazer retiradas mensais a timlo de distribuição de lucros, até o limite
pennitido pela legislação em vigor, declaram ainda para todos os fins que não estão inclusos em
nenhum crime preristo em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

Parágrafo Unico-Os Sócios respondem pela totalidade do capital social, conforme decreto N"3.708, de 10
de janeiro de 1919,

• •.h

*•4- fi>'i

Cláusula VI-O prazo de duração da sociedade é pôr tempo indetenuinado, ocorrendo o falecimento de um
dos sócios a sociedade será dissolvida, porém , desejando os herdeiros do falecido poderão continuar no
negócio.
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Cláusula VH-A administração da sociedade, caberá ao sócio JOSE WILSOW SEÍXAS OE CASTRO
, que para tanto assinará isoladamente os papéis, documentos, títulos de crédito, contratos, endossos, e o
que mais necessário for para administração da sociedade, podendo delegar poderes à terceiros por
prociuração com fins e prazos determinados, para trato de assimtos do interesse da sociedade.

síiS

COMERCIO LTSÁ

'  ¥íir-^c-Tr> •<'n;?'57 C.-OiIk.! AC? iTafP' €JOSE WILSON SEÍXAS ©£ C

d

ASTRO
Socio gerente

Cláusula Vni-É expressamente vedado aos sócios e responderá solidariamente pôr si, ou seus herdeiros,
quem conceder avais de favor, prestar fianças ou outras garantias ou mesmo praticar atos de mera
beirevolência em nome da sociedade.

Cláusula IX-O exercício social será de primeiro de janeiro a trinta e lun de dezembro de cada airo. Findo
o e.xercício social é levantado o balanço geral, com a demonstração de lucros ou prejuízos apirrados, para
serem distribuídos, entre os sócios quotistas, na proporção das quotas que possuírem, salvo outra
designação que os mesmos queiram dar.

Cláusula X- Os casos omissos neste contrato, serão regulados de acordo com a legislação que lhe for
aplicável, ficando eleito o foro da comarca de TeresinaJ'! preterindo-se qualquer outro, pôr mais
priAÜlegiado que possa mr a ser.

E, por estarem justos e contratados, firmam as partes este instrumento, que é feito em 3 (três) vias, de
igual teor e forma, autenticadas pelas partes, juntamente com as testemimhas abaixo que a tudo assistiram.

Teresina-PI, 23 de novembro de 1999 Sj

t'"

■ ■
i

UJ JÍTK.
/i

o^.T-

OSE WILSON SEÍXAS SE eÂSTRO.'.
Sócio

.. . tf'.. ^ I . / "
' fí\(yi., ; n.jJífC U Ui-CfcZj,-
MAlíÂ jÒSE ifÒPlS VÍâNÍÂ.

,  /

Sócia /I /

/)■" z-y/
DORIVAL SUZIGAN é'
Sócio refirante

Ident, 1,.

y
mNOEL CCRDÊIRO F.Ãt^AUJQ
!dent625.65S-PI
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COSMOPOLITANA
COMERCIO LTDA - ME

ADITIVO 03

íí>ftOC^R

nNP '■
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' RÜBi^-v ^ - «
J

(Consolidação)

Pelo presente instrumento particular, o Sr. JOSÉ WILSON SEKAS DE CASTRO,'
brasileiro, solteiro, nascido em; 29.07.1956, Identidade: 223.715 - SSP-PI, CPF: 106.168.613-20,
residente e domiciliado na Rua 24 de Janeiro, 242, bairro Centro, CEP: 64001-230, Teresina - PI, e
a Sra. MARIA JOSE LOPES VIANA, brasileira, solteira, empresária. Identidade: 1.506.462 SSP-
PI, CPF: 781.457.593-15, residente e domiciliada na Rua 24 de Janeiro, 242, bairro Centro, CEP:
:64001-230, Teresina - PI, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada:
COSMOPOLITANA COMERCIO LTDA - ME, com sede na Av. São Raimundo, 207, bairro
Piçarra, CEP: 64017-090, Teresina - PI, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob;
NIRE; 22200197060 de 02.01.1999, CNPJ: 02.956.130/0001-28, resolvem de comum acordo
^alterar o mesmo nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira: A Sociedade gira sob a firma social: COSMOPOLITANA COMERCIO LTDA -
, ME, e tem como sede o imóvel situado mesta Capital, na Av. São Raimundo, 207, bairro :

Piçarra, CEP: 64.017-090 ficando eleito o foro desta Comarca para ação fundada no contrato
social.

Parágrafo único - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios
em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Segunda: O objeto da sociedade é: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL,

Terceira: Neste ato retira-se da sociedade a Sra. MARIA JOSE LOPES VIANA, acima
identificada, transferindo a totalidade de suas cotas bem como o ativo e passivo da sociedade
para a Sra. CYNTHIA LEVI NOGUEIRA CAVALCANTE, brasileira, solteira, nascida em
24.07.1979, empresária. Identidade: 1.565.001 - SSP-PI, CPF: 623.636.623-34, domiciliada e
residente na Rua 24 de Janeiro, 242, bairro Centro, CEP: 64001-230 Teresina - PI.

r.ic.

O capital social registrado é de RS 10.000,00(Dez mil reais) dividido em 10.000 (Dez mil) quotas
de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e subscritas, pelos sócios, em moeda
corrente nacional, com a presente alteração distribuída em:

fu

Sócios % Quotas Valor RS .
1- JOSE WILSON SEEXAS DE CASTRO 75% 7.500 7.500,00
2- CYNTHIA LEVI NOGUEIRA CAVALCANTE 25% 2.500 2.500,00

Totais 100% 10.000 10.000,00

c/

Quarta: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem
o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de
preferência aos sócios que queiram adquiri-las.
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Quinta; A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social,
artigo 1.052 do Novo Código Civil. : ;■ : '

Sexta: A administração da sociedade ficará a cargo de ambos os socios, aos quais caberão,
isoladamente e/ou em conjunto, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da
sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em
negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado aos administradores, nomearem procurador, para um período
determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração
especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Sétima; O inicio das Operações teve lugar na data da assinatura do contrato social e o prazo de
duração da sociedade será de tempo indeterminado.

Oitava; Os sócios terão direito e poderão fazer uma retirada mensal, a título de distribuição de
lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma
que os mesmos designarem.

Nona; O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro
de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a
apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Décima; A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas
prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os socios remanescentes, aos
herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do
falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por
cento) no prazo de seis meses e 50% (cinqüenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a
contar da data do falecimento, salvo se os herdeiros desejarem ingressar na sociedade.

Décima primeira; Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva
quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a
preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem,;;'.:.

Décima segunda; O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria,
desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do
prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Décima terceira; As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores,
aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração,
pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação
serão definidas nas assembléias de sócios.

Décima Quarta: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a
qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se
distribuírem com prejuízo do capital.
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