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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ11° 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Proc.niÇj/íQÍ-1}

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA:

DISPENSA N» 005/2020-CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

016.0505/2020-SEMUS

INTERESSADO (A):
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MÁSCARAS DE TECIDO LAVÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NO
MUNIÇÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNÇIA DE

L  SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME ART. 4" DA LEI N° 13.979.

DATA: HORA:

/  12020 h min

Publicado em:

■  ' JORNAL / /DOU DOE / /

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



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa especializada na venda de máscaras
de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá.

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 máscaras de tecido lavável para distribuição

no município para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

COVID-19, de interesse desta Secretaria municipal de Saúde, na descrição e quantidades

conforme planilha em anexo.

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

Jatobá-MA, 27 de abril de 2020

'yuxx cl^ ~^.z<yO(X
Maria Antonia de Sousa de Carvalho

Secretária de Saúde

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



Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
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ANEXO I

Aquisição de máscaras de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT VER. UNIT VER. TOTAE

1 Máscara para proteção pessoal de tecido
lavável.

Unid. 2000

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

SETOR DE CONTABILIDADE

P

Senhora

Maria Antonia de Sousa de Carvalho

Secretária de Saúde

NESTA

Senhora Secretária,

^  Em atendimento a solicitação proveniente da Secretaria Municipal de
^  Saúde, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara

de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

Autorizo:

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

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

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

Jatobá-MA, 27 de abril de 2020

Francj/s^^Xe^iMo Lima da Silva
Pref^á^uiiicipal

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

limo. Sr.

Mozar Viana Guimarães

Auxiliar da Comissão Permanente de Licitação

Nesta

Prezado Senhor,

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

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

proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá

para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, 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, 28 de abril de 2020

JltoM ch^DyíMíCK GoaVoM-^
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
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Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

ANEXO I

Aquisição de máscaras para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para
distribuição no município de Jatobá para enffentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT VLR. UNIT VER. TOTAL

1 Máscara para proteção de uso pessoal de
tecido lavável.

Unid. 2000

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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Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rubricai

A

lima. Sra.

Maria Antônia de Sousa Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
Nesta

Senhora Secretária,

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

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

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

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

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

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Í^OZaZ L^A^<A
Mozar Viana Guimarães

Diretor do Departamento de Compras

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



Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

n<(yQoan

PESQUISA DE PREÇOS PARA AQU]SIÇÃO DE MASCARA DE TECIDO
LAVÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENFRETAMENTO DA

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

Pesquisa de Preços

N° 12020
/2020.DATA: /

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO VISANDO A CONTRAÇÃO DE
EMPRESA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TÉCIDO LAVAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO
NO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÜDE PÚBLICA DECORRENTE DO
COVID-19 CONFORME LEI N° 13.979/2020, CONFORME LEI N° 13.979/2020, NAS
ESPECIFICAÇÕES ABAIXO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS.

empresa/pessoa FÍSICA: CNPJ/CPF:

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

PESQUISADOR:
SETOR:

E-MAIL:
CONTATO:

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

aquisição de máscara de
TÉCIDO LAVÁVEL PARA
DISTRIBUIÇÃO , NO
ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE
DOCOVID-19.

UNID
2000

TOTAL
R$

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos
os dados requeridos na planilha que segue (Preços unitários e totais) referentes a
aquisição de máscara de tecido lavável para distribuição no enf/etamento ̂
emergência de saúde pública decorrente do covid-19, conforme Lei n 13.979/2020,
entregar em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, na Seção de
Compras desta Prefeitura Municipal, como sede à Praça de Eventos "
351 A, Centro - Jatobá-MA, CEP 65.693-000, em dias úteis, no horário das OS.OOh as
12:00h, ou enviar ao email: omiatoba ma@vahoo.com.br.

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
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 á 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 máscara
de tecido lavável para distribuição no enfretamento da emergência de saúde pública
decorrente do covid-19, conforme Lei n° 13.979/2020.

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

Assinatura do Responsável Pela Pesquisa
Nome:

CPF: Carimbo e assinatura
Função:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 35 IA - CENTRO - JATOBA-MA.
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br
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SUPPRl COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
Av. General João Henrique Gaioso, N® 20, Saci, Teresina-Pl.
CNPJ: 74.013.095/0001-14 INSC. ESTADUAL: 19666518-PI

FONE: (86) 98152-6067 EMAIL: suppricomercio@gmaiI.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA.

A EMPRESA SUPPRl COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ: 74.013.095/0001-14 VEM POR MEIO DESTE,
RESPEITOSAMENTE, APRESENTAR SUA PROPOSTA VISANDO A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PAM O
FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO DE USO PESSOAL PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI N® 13.979/2020, NAS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO
PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

PROPOSTA

ITEMl DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ÜNID VLR UNIT EXTENSO VLR TOTAL EXTENSO

1 MÁSCARA PARA PROTEÇAOl Unid.
be USO PESSOAL DE TECIDO
pWÁVEL 1

2000 R$
5,50

cinco reais e
cinqüenta
centavos

R$ 11.000,00 onze mil e

vinte

reais

TOIAL V RS 11.000,00 onze mil reais
■

DECLARAMOS: QUE NO PREÇO PROPOSTO ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, FRETES,
ABATIMENTOS E /OU DESCONTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, TRIBUTOS E TAXAS, ENFIM TODOS OS CUSTOS
DIRETOS E/OU INDIRETOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO OBJETO ORA LICITADO QUE INTERFIRAM NO PREÇO
PROPOSTO.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS;
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL N.eQOl - AGÊNCIA: 5602-2, CONTA: 53.956-2.

■  ' - TERESINA, 04 DE MAIO DE 2020.

A,
MANUÉ. JUCA DE SOUSA NETO
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 659.616.843-34
BG;2119457

SUPPRl COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
Av. General João Henrique Gaioso, N" 20, Saci, Teresina-PI. CNPJ: 74.013.095/0001-14 INSC. ESTADUAL: 19666518-PI

FONE: (86) 98152-6067 EMAIL; suppricomercio@gmail.com
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INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
RUA BEIRA RIO, 540 - DOM JOAQUIM

88359-085 BRUSQUE - SC

A
Prefeitura Municipal de Jatobá - MA
Secretaria Municipal de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM
01

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Máscara para Proteção Pessoal
Lavável

UNID.
Unidade

OUANT.
2.000

P.UNIT.
4,00

P. TOTAL
RS 8.000,00

TOTAL
RS 8.000,00

Importa a presente Planilha orçamentária em RS 8.000,00
(Oito mil reais).

Brusque - SC, 29 de abril de 202'

INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
CNPJ:n° 13.126.178/0001-25

FRANCISCO DE ASSIS AFONSO DE LIMA
CPF:N° 619.438.355-00

Procurador



.^MAXIMIÍS
MAXIMÜS DISTRffiUroORA DE MEDICAMENTOS EIRÉLI i i

CNPJN" 31.621.747/0001-90

Av. Julian Donaire - Ant. Severino Siccheieri, n® 38 - Rescamacho, Severina - SP

Prefeitura Municipal de Jatobá

Secretária Municipal de Saúde-SEMUS

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

Pesquisa de preços de mercado que faz a empresa MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS ElRELI à Prefeitura Municipal de Jatobá(MA), referente a aquisiç
máscara para uso individual para a Secretaria de Saúde no combate ao COVID-19.

ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA
PROTEÇÃO DE USO INDIVIDUAL PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NQ
ENFRENTAMENTO AOCOVID-19

UNID.

UNID.

QNTD.

2000

p. UNITÁRIO

5,00

p. TOTAL

10.000,00

VALOR TOTAL R$
10.000,00

valor Total da pasquisa de preços é R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Severina - SP, 30 de abril de 2020.

tfVVflM.
tr\

MAXÍMUS"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ElRELI
CNPJ NS 31.621.747/0001-90
ALINE DOS SANTOS NUNES



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

rOMTSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

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

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT.

PR

SUPRI COMÉRCIO

EÇO UNITÁRIO POR EMI
INDÚSTRIA TÊXTIL

PREMIUM

>RESA

MAXIMIS DISTRIBUIDORA

PESQUISA DE

MENOR VALOR

1

AQUISIÇÃO DE máscara DE TÉClDO
LAVÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NO
ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
COVID-I9.

TOTAL

UNID. 2000 R$ 5,50 R$ 11.000,00

11000,00

R$ 4,00 R$ 8.000,00

8000,00

R$ 5,00 R$ 10.000,00

10000,00

INDUSTRIAL

TÊXTIL PREMIUM

R$ 8.000,00

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

ozar Viana Guimarães

Diretor do Departamento de Compras
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Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Koxa

Jatobá - MA, 04 de maio de 2020

Exma. Sra.

Francisca Consuelo Lima da Silva

MD. Prefeita Municipal de Jatobá
NESTA

Assunto: Solicitação para contratação de empresa especializada na venda de máscaras para
proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

Senhora Prefeita,

Vimos por meio deste, informá-la que realizamos pesquisa de preços para a
aquisição acima mencionada e que considerando o valor e a urgente necessidade das máscaras para
proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, solicitamos a Contratação Direta da
empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI, situada na Rua Henrique Gohr, n° 51, Rio
Branco, Brusque - SC, inscrita no CNPJ sob o n° 13.126.178/0001-25, para o fornecimento dos
produtos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de dispensa, com fulcro no Art.
24, IV da Lei 8.666/93, tendo em vista que o menor valor orçado procedente da cotação de preços
importou no valor total de R$ 8.000,00 (Oito 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 COVlD-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. , • /] ■ t ^ O^ ?í

MjorvüX
Maria Antônia de Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Rubrica:

TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

1.2. Justificativa da necessidade da contratação

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

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

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

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

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

—
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Atos para o combate ao coronavírus são dotados de interesse público por si só, uma vez o
Brasil está em emergência de saúde pública de importância internacional, e, deste modo, o
abastecimento das Redes de Saúde é fundamental.

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

Lei n'13.979/2020

Art. 4° E dispensável a licitação para aquisição de
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavirus de que trata esta Lei,

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

Art. 24, inciso IV, da Lei n° 8666/1993
Ê dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas nq
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada
a prorrogação dos respectivos contratos:

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

2.1 O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de
máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, de acordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência.

3. VALOR

3.1 O valor total do presente Projeto Básico é de R$ 8.000,00 (Oito 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 DO PRODUTO UND QUANT VER. UNIT VLR. TOTAL

1 Máscara para proteção de uso pessoal de
tecido lavável.

Unid.
2000 4,00 8.000,00

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. ' -

-'í.- í

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•. l •

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

6.6 A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento
dos produtos, na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições 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.

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

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

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

8.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos:
8.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 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 sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; ,
8.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos ne^
Termo de Referência;

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

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

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

8.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser
previstas uo 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;
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8.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante, relacionados com
as características dos produtos;
8.2.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os
produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
8.2.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em
relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;
8.2.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá
responder pela fiel execução do Contrato;
8.2.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos
Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;
8.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento
da execução do objeto pela CONTRATANTE.
a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta
pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao
dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.
8.2.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela
CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais
empregados que julgar inadequados;
8.2.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; ■ ■ ■
8.2.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando" â
CONTRATANTE para pagamento;
8.2.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo dê
Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;
8.2.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no
prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.
8.2.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - 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, especificações
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. T '
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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 processo
regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das denmjs
cominações aplicáveis; ,
I - Advertência;

II - Multa;

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

9.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de 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 e
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo
com art. 87.111 da Lei Federal n° 8.666/93.

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

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

9.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de
05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações
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;
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9.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;
9.7.3. Rescisão do contrato.

9.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
9.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem
prejuízos à contratante;
9.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações 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). , ,i

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

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

10. FORMA DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimento dos produtos,
mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal;
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria
PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 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 Regularidadè
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
do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em'sua
proposta.

11. DA DOTAÇÃO ORAMENTARIA:

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 --77^
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Estado do Maranhão

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

flOR.-ÜlÜt

RiÉim

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. .i..
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.

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

Secretaria Municipal de Saúde de Jatobá, Estado do Maranhão, 04 de maio de 2020.

ÁA/lJUa
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária Municipal de Saúde
Matrícula n° 0209850

A vista das informações contidas nestes autos e com

observância ás normas vigentes, APROVO o

presente Termo de Referência e AUTORIZO a

formalização de processo para viabiliza contratação.

Jatobá/MA,

Franciscc

Prefeita

Lima da Silva

unicipal

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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Órgão; Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

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

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

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

Considerando que o evento é complexo e demanda esforço coniunto 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.
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Parágrafo único. A gestão do COE estará sob respons^W^^ctóte

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).
^  II, _

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 0 as ações administrativas em curso;

IV - divulgar à população informações relativas à ESPIN; e

A  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;

o) 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

bste cont6údo não substitui o pubíicsdo 03 versão certificsda.
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Pubücado em; 07/02/2020 | Edição: 27 | Seção: 1 1 Página: 1 j
Órgão: Atos do Poder Legislativo '——-

LEI N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

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

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA

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

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

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

§ 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 doJmex^ao_Deçi:etoji^^
2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

1/4

,  wh/Hn. i/-/if>i-n-13.979-de-6-de-fevereiro-cle-2020-242078735
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Art. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
ternacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as

sguintes medidas: „

I - isolamento; : data
ÍRUBf*\,

II - quarentena; '—'—

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação 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
initária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

*

Vil - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese
1 que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos

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

^  a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

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

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

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

)moção e à preservação da saúde pública.

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

igo:

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

jde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735 2/4
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fundament ' H ° a dignidade, aos direitos humanos 'fi.ãOTihsrriariBR,ementais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regula®o:;Sái5fWi#v-;
n ernacional, constante do Anexo ao Pecreto n° in 71? h,, nn ianeim-ftê-PTrâr^P^

lahor^i ■ ®°"®iderado falta justificada ao serviço público ou â atividadelaborai privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas

pTevistos em iet " responsabilização, nos termos
§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde:

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

arè^ " " ^ autorização a que se refere o inciso VIII 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;
*

-  il - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
=aude, nas hipóteses dos incisos I, li, V, Vi e Viil do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos iii iv e Vil
O caput deste artigo. . n

Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e
isurnos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
iportancia internacional decorrente do coronavírus dê que trata esta Lei.

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

_  § 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
rao imediatamente disponibilizadas em sítio oficiai especifico na rede mundial de

P-vIstas

lumero de sua inscrição na Receita Federai do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
>pectivo processo de contratação ou aquisição.

.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
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Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades f"iSãWítárias ■
DATA ^

éomunlcação Imediata de: !rubí<s

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;
.-íT-l

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

www.in.gov.br/en/web/doij/-/lei-n-13.979-de-6-de-f6vereiro-de-2020-242078735 4/4
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PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO,

EM SÃO LUÍS, 18 DE MARÇO DE 2020,199° DA INDEPENDÊN
CIA E 132° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Declara de utilidade pública o Centro

Educacional Jerusalém - CEJ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

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

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

no Estado do Maranhão.

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 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 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 Instituto de De
senvolvimento Educacional do Maranhão - INDESMA, com sede e
foro no Município de São Luis, 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 cumpiam e a
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo
Senhor Secretáno-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA

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

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Declara situação de calamidade

no Estado do Maranhão em vir

tude do aumento do número de

infecções pelo vírus HlNl, da

existência de casos suspeitos de

contaminação pela COVID-19

(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença

Infecciosa Vlral), bem como da

ocorrência de Chuvas Intensas

(COBRADE 1.3.2.1.4) nos mu

nicípios que específica.

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

CONSIDERANDO que compete ao Estado a preservação

do bem-estar da população, bem como das atividades socioeconômi-

cas nas regiões atingidas por eventos adversos;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de

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

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

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

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e
transitório da ocorrência de doenças infecciosas geradas pelo vírus
HlNl, bem como a existência de casos suspeitos de contaminação
pela COVID-19, no Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que, em março do corrente ano, as chu
vas se intensificaram era 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 Militer do Ma
ranhão. que relata que a ocorrência de desastres secundários, de ori
gem natural (Chuvas intensas - COBRADE I.3.2.I.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 enfienta-
mento ao virus 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
Ch-nras Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme Anexo Único des-
r(t,^^;]-eto e Instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de 2016,
d^inistério da Integração Nacional.

Art. 2° Para o enfrentamento da situação de calamidade ora
declarada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas nata-
rais e j uridicas, hipótese em que será garantido o p^amento 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 Vil, 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 n" 8.666, de 21 de junho de 1993,
e do art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

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

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

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

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO,

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 FOR CITUVAS INTENSAS
(COBRADE 1.3.2.1.4)

ORD. MUNICÍPIO . .

1 AÇAILÂNDIA

2 ALTO ALEGRE DO PINDARE

3 ARARI

4 AMARANTE DO MARANRAO

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-MIRIM

20 IGARAPÉ DO MEIO

21 PEDREIRAS

22 PIRAPEMAS

23 SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS

24 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

25 SÃO LUÍS

26 SANTA HELENA

27 TRIZIDELADOVALE

28 TIMON

29 VITÓRIA DO MEARIM
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DECRETO MUNICIPAL N.° 009/2020

Declara Situação de Emergência em Saúde Pública

no Município de Jatobá (MA) e dispõe sobre as

medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo

novo Coronavírus (COVID-19) e HlNl em

complementação às ações definidas nos Decretos

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

providências.

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

legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

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

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

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

CONSIDERANDO a Declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública de

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

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

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

medidas de enfrentamento da Emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pública em saúde pública de importância internacional;

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

manutenção dos serviços essenciais;

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

de saúde;

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

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

saúde pública.

DECRETA:

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

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

(COVID-19)- classificação e codificação 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 - JATOBÁ-MA
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Parágrafo primeiro - O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado eni 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;

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

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

bens e serviços destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

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

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

desenvolvidas pelas seguintes secretarias:

I - Secretária Municipal de Saúde

n - Secretário Municipal de Assistência Social

TTT - 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 detenriinação 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,

posterionnente, fazer as comprovações necessárias junto a Administração Pública.
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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 artigo deverão permanecer em seus domicílios.

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

emergência está condicionada:

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
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I - a manutenção diária nos órgãos públicos de servidores suficientes para garantir o funcionamento

das atividades essenciais dos mesmos;

II - a inexistência de prejuízo ao serviço.

Parágrafo único. Em caso de ausência de prejuízo ao atendimento à população, fica autorizado
serviço de plantão nos órgãos públicos.

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

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

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

ao exterior.

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

deverão adotar as seguintes providências;

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

por meio remoto;

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

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

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

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

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

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

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

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

seus postos de trabalho, inserindo-os no trabalho remoto, se possível for;
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V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo que o horário de entrada ou
saída, ou ambos, recaiam fora dos horários de pico de afluência ao sistema de transporte público, em

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

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

VII - suspender ou adiar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em especial em relação às pessoas inseridas
no grupo de risco de evolução para os sintomas graves decorrentes da infecção pela COVID-19, o
comparecimento presencial para perícias, exames, recadastramentos, provas de vida ou quaisquer

outras providências administrativas;

VIII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:

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

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

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

sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pela COVID-19 ou

outra infecção respiratória;

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

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

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

reposição dos insumos necessários;

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

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

de saúde e assistência social.

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

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

parcerias e instrumentos congêneres.

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

poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste Decreto.

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

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

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

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

os seguintes estabelecimentos:

a) farmácias;

b) hipermercados, supermercados e mercados;

c) feiras livres;

d) lojas de materiais de higiene pessoal e limpeza;

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

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

g) açougues;

h) peixarias;

i) hortifrutis granjeiros;

j) quitandas;

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

suspensão do funcionamento das lojas de conveniência localizadas nesses postos;

m) pontos de venda de água e gás;

n) distribuidora de medicamento e material médico-hospitalar;

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

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

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

r) telecomunicações e intemet;

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

todas as refeições serem servidas exclusivamente no quarto;

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

o saneamento básico;

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

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

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

w) serviços de segurança, higienização e vigilância.

§ 1°. Fica determinada a vedação de consumo de alimentos em restaurante, lanchonetes e similares,

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

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

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

8h e 18hrs, de segunda a sábado.

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

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

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

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

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

comunicação e telecomunicação em geral, as funerárias.

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

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

couber, cassação de licença de funcionamento e interdição temporária.

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

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

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

Ministério da Saúde.

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

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

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

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

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

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

quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação, sempre 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;

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

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

respirar);

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

em locais onde haja acomodação de famílias desabrigadas das chuvas;

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

de extrema necessidade;

V. manutenção da ventilação dos ambientes e 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
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II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das

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

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

propagação do novo coronavírus.

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

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

seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

h) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos.

rV - 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 infonnações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no

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

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

família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

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

conforme preconiza o Regulamento Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal n° 10.212, de

30 de janeiro de 2020.

§3°. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o

descumprimento delas acarretará responsabilização civil e penal, nos termos previstos em Lei.

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

órgãos públicos responsáveis serão comunicados da ocorrência do descumprimento do isolamento

ou da quarentena, se for o caso.

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

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

declarada.

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

complementares necessários à execução deste Decreto.

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

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

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

contrato está vinculado.
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Art. 25. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre Seeretarias 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

COVlD-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.

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

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

servidores municipais.

§ T. Fica detemiinado o remanejamento de todos os servidores investidos nas atribuições de

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

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

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

COVlD-19.

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

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

sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

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

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

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

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

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

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

do COVlD-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.
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Parágrafo único. As despesas para atendimento destes benefícios, correrão por conta do orçamento
vigente na LOA 2020 da assistência social, podendo ser suplementada ou complementada, com a
remanejamento de outras rubricas.

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

de atender as providências determinadas por este Decreto, podendo, para tanto, editar normas
complementares, em especial, o Plano de Contingência para a pandemia no novo Coronavírus.

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

assinatura.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

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

ANCISC.A CC^SUELO tlMÀDAfelLVA
Prefeita Municipal de Jatobá

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.coni.br



Rubrica:Estado do Maranhão

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE AUTUAÇÃO

Maria Francisca Damasceno de Oliveira,

Presidente da CPL, no uso de suas atribuições
legais,

Nos termos do art. 38, caput, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, fica
aberto o Processo Administrativo, n°. 016.0505/2020, referente ao DISPENSA DE

LICITAÇÃO N°. 005/2020, para que seja devidamente instruído com a indicação do
recurso próprio para a despesa e a juntada de todos os elementos previstos na Lei
Federal n° 8.666/93 e do diploma legal citado acima, para a contratação de empresa
especializada no fornecimento de máscara para proteção de uso pessoal, de tecido
lavável para distribuição no município de Jatobá no enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do C0VID-I9.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 016.0505/2020/SEMUS

VALOR ESTIMADO: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento máscara para
proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

AMPARO LEGAL: Lei 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, 04 de maio de 2020

ManaFranciscaDamasceno de Oliveira

Presidente - CPL

Praça de Eventos Maria Rita, n° 351A - Centro - Jatobá-MA.
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DESPACHO N° /2020
PROCESSO N° 016.0505/2020/SEMUS

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

Senhora Prefeita,

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

^  Orçamentária deste Município constatamos a existência de saldo para a realização de
empenho no valor previsto de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), por onde deverá ocorrer a

despesa;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.00 - Poder Executivo;

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

Cumpra - se na forma da lei.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

b Souza

ao Orçamentária

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
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DESPACHO N° /2020
PROCESSO N° 016.0505/2020/SEMUS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESTINATÁRIO: SETOR FINANCEIRO

1. Versa o presente sobre a contratação de empresa especializada no fornecimento de
máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município
de Jatobá no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19,
com fulcro no disposto no art. 4°, da Lei Federal n°. 13.979/2020, com redação dada
pela Medida Provisória n.° 926/2020.

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

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

4. Assim, encaminho os autos para emissão de Certificado de Disponibilidade
Orçamentária no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

.1

FranciscaJ2qíé«élo Lima da Silva
Prefeita Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÃRIA E FINANCEIRA

PROCESSO N.° 016.0505/2020/SEMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara para proteção
de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (OITO 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
teiTnos 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 Complementai' n° 101 de 2000; e, por fim, com supedâneo no disposto
no art. 4°, da Lei Federal n. ° 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.°
926/2020; consoante ao que consta da instrução do presente processo, DECLARO possuir
Dotação Orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar,
conforme objeto, valor e rubricas orçamentárias.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Francisç|p8<MÍ^lo Lima da Silva
Prefeit» Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBA-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 I004/I047 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



Estado do Maranhão

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

GABINETE DA PREFEITA

RMca

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

PROCESSO N.° 016.0505/2020/SEMUS.

OBJETO; Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara para proteção
de uso pessoal de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

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

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

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

Fraiicik:ar<0onMielo Lima da Silva

Prefeita Municipal

PRAÇA DE EVENTOS MARIA RITA, N° 351A - CENTRO - JATOBÁ-MA
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PORTARIA N° 002/2020/ PMJ-GAB.

NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE
*' LICITAÇÕES, NA MODALIDADE

PREGÃO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020 E DÃ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPALÍDÉ JATOBÃ, no uso das suas atribuições que lhe
^ cü.nfere o Ari. 52, da Lei Municipal n° 007/4997 (Lei Orgânica do^ Município de Jatobá);
'  Considerando os termos do Incisp fV» do Art. 3° da lei Federal n° 10.520/2002, de
*  julho de 2002; ;L-, .

Considerando os termos dá'Lèi/C^^ 123/2006, de 14 de dezembro de
2006 - Estatuto Nacional da MicroempreSá e Emprésa de Pequeno Porte;

Considerando os termos do Aft. 4® do Decreto Presencial n° 5.450/2005 de 31 de

maio de 2005;
i  .

i  .

Considerando os termos do Decreto Mtmicipal n° .347/2011, de 27 de janeiro de
2011 - Estabelece a modalidade pregão no âmbito da.Administração Municipal de Jatobá.

resolve

Art. 1° - Fica nomeado o Pregqeiro e Equipe de apoio para a realização da
licitação, na modalidade Pregão, no âmbito da Administração do Município de Jatobá-MA, no
decorrer deste exercício de 2020, ps;segumteçseryidores: '

1 - Pregoeiro
a) Adriano Pereira dos Santos de ÇaspEO; Atpdliar Adrnirdstrativo Efetivo.

2 - Equipe de Apoio
a) - Maria Francisca Damasceno;dePlivei^; Professora Efetivo;
b) - Manoel da Silva, Auxiliar Admmistrativp Efetivo;
c) - Mozar Viana Guimarães, Auxiliar Administrativo Contratado;

Art. 2® - Caberá ao pregoeiro e equipe de apoio, cujas atribuições incluem, dentre
■ •.itras, o recebimento das propostas e lances, a analise de sua aceitabilidade e suas classificações,
cem como a habilitação e a adjudicação dp obj.eto do certame ao licitante vencedor, e deverá
cumprir aos princípios gerais de direito;\pú6iicp, em especial, as regras e determinações
instituídas pela Lei n° 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, consoante às alterações que lhe

. conferem dadas. "
^  -■■■-■ '-C -L Ac
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Art. 3° - A Equipe de Apoio não será remunerada pelo exercício das respectivas
funções, sendo os serviços considerados como relevantes ao interesse público.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

I

PUBLIQUE - SE

AFIXE-SE

CUMPRA-SE

F : ■ ' .'dc ;v'. ;

> Gabinete da Prefeita Mimiçipal de^Jato%-l^,
> Jatobá-MA, 03 de janeiro de..2G.20v:.; ■ ;.' '

:  PrefeMa Municipal

■ ■ • V •: i,
i  I.-, .W-;

.. .. •. ^ '

dc. V:;
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 016.0505/2020/SEMUS.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara para proteção
de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
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° 005/2020/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 máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para
distribuição no município de Jatobá para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19.

Para realização do objeto aqui pautado foi realizado pesquisa de preços de
mercado onde ficou constatado que a empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI,
situada na Rua Henrique Gohr, n° 51, Rio Branco, Brusque - SC, inscrita no CNPJ sob o n°
13.126.178/0001-25, apresentou cotação de preços com o menor preço, no valor de R$
8.000,00 (Oito mil reais), o qual encontra-se compatível com os preços de mercado, conforme o

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT VLR. UNIT VLR. TOTAL

1 Máscara para proteção de uso pessoal de
tecido lavável.

Unid.
2000 4,00 8.000,00

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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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:

Ari. 24, inciso IV, da Lei n° 8666/1993
E 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.

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

^
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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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-
Io 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 INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI, inscrita no CNPJ
n° 13.126.178/0001-25, justifica-se apresente dispensa de licitação, tendo em vista a satisfação
do interesse da administração e a incompatibilidade de realização de procedimento licitatório,
face ao valor e as circunstâncias legais, determinadas no dispositivo supra mencionado,
submetendo-se o presente Parecer à análise e aprovação da Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal de Jatobá.

Jatobá - MA, 04 de maio de 2020

ManaTrancisca Daiamasceno de Oliveira

Presidente da CPL

De acordo:

u
.Á^MflJÂX CcXA]JCíilw
Maria Antonia de Sousa Carvalho

Secretária de Saúde

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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INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

CNPJ/MF N^l 3.126,178/0001 -25 - NIRE 42600473028

OuartaAtteracãQ Contratual

LUZIA ALVES SILVA DE LIMA, brasileira, nascida em 27/08/1972,
comerciante, casada em comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na
cidade de São Luis/MA, a Rua das Siriemas, 1, Quadra 10, bloco C, Bairro
Jardim Renascença, CEP 65.075-390, portadora da Cédula de Identidade n®
48767995^, expedida SESP/MA, inscrita no CPF n° 030.893.617-52.

Titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome
INÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina, sob NIRE n° 42600473028 em 19/01/2011, e última
alteração em 26/09/2018, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n**
13.126.178/0001-25, com sede Rua Henrique Gohr, 51, Bairro Rio Branco, em
Brusque/SC, CEP 88.350-750, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos
da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

Cláusula PrimeirAzA sede da sociedade que era na Rua Henrique Gohr, 51,
Bairro Rio Branco, em Brusque/SC, CEP 88.350-750,passará doravante para a
Rua Beira Rio, 540, bairro Dom Joaquim, Cep. 88359-085, na cidade de
Brusque/SC.

Cláusula SEGUNDA:Em face das alterações acima, consolida-se o ato
constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes
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Contrato Consolidado

Capítulo I — Da denominação, sede, objeto e prazo de duração

Cláusula Primeira: A Empresa gira sob o nome empresariallNDÚSTRIA
TÊXTIL PREMIUM EIRELI.

Cláusula Segunda: A empresa tem sua sede e foro na cidade de Brusque/SC,
RuaBeira Rio, 540, bairro Dom Joaquim, Cep. 88359-085,podendo abrir,
transferir e encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do Brasil ou no
exterior, mediante decisão do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular
da empresa.

Cláusula Terceira: A empresa tem por objeto a exploração de:
-Fabricação de Tecidos de Malha;
-Comercio Atacadista de artigos do Vestuário e Acessórios; e
-Comercio Atacadista de Tecidos.

Req: 81900001190600 Página 1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/09/2019

Certifico o Registro em 26/09/2019
Arquivamento 20195644000 Protocolo 195644000 de 26/09/2019 N1R£ 42600473028
Nome da empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
Estfi documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/auter)ticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 261240729838628

Esta cópia foi autenticada digitalmcntc c assinada cm 26/09/2019 por Blasco Borges Barccllos - Sccretario-gcral;



; -r^ftOC nP' o
TL-' N» ^
OATA

3S

Cláusula Quarto: A empresa é por
atividades em 01 de janeiro de 2011.

prazo indeterminado, com início suas

Capítulo II - Do capital e das cotas

Cláusula Quinta: O capital é de RS 150.000,00 (Cento e cincoenta mil reais),
representando por uma quota de igual valor nominal, totalmente integralizado em
moeda corrente nacional.

Parágrafo Único.A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu
capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Capítulo m - Da administração

Cláusula Sexta: A administração da Empresa é exercida única e exclusivamente
por seu Titular, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades
estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do
empresário ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da empresa, sem
autorização do titular da empresa.

§ único -A administradora receberá um Pró-Labore mensal.

Capítulo IV — Do exercício social

Cláusula Sétima: O Encerramento do Exercício Social coincidirá com o ano
civil.

Parágrafo Primeiro. Ao término de cada exercício, o titular fará a elaboração do
Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Segundo. Os lucros líquidos apurados serão distribuídos ou serão
mantidos em lucros suspensos.

Parágrafo Terceiros. Os prejuízos que por ventura se verificar serão mantidos
em conta especial, para serem amortizados nos exercícios futuros.

Parágrafo Quarto. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular
deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso, e em
suas deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma
estabelecida no § 3® do artigo 1072 do Código Civil (Lei n® 10.406/2002).

Capitulo V - Do falecimento do empresário

Cláusula Oitava:Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.

Req: S190000U90600 Página 2

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/09/2019

Certifico o Registro em 26/09/2019
Arquivamento 20195644000 Protocolo 195644000 de 26/09/2019 MIRE 42600473028
Nome da empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
Este documento pode ser verificado cm http://rcgin.juccsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 26124072983S628

Esta cópia foi autenticada digitalmcntc c assinada cm 26/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Sccrctario-geral;
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Capítulo VI - Das declarações

Cláusula Nona: Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da
modalidade EIRELI.

Cláusula Décima: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está
impedida de exercer atividades mercantis ou de exercer a administração da
Empresa, por lei especial nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que
vede. ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falímentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a tê pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira: Para quaisquer ações oriundas do presente
instrumento, fica eleito o foro da comarca de Brusque./SC, renunciando o titular a
qualquer outro que tenham ou venham a ter direito.

-A., por assim, estar de comum acordo, assina o presente instrumento em 01 (uma)
vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Brusque/SC, 16 de setembro de 2019.

r.^ 0J<^ .SkJ(0-o^
LUZIA ALVES SILVA DE LIMA

CPF: 030.8S3.617-52

Req; S f<>00001190600 Página

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/09/2019
Certifico c Registro em 26/09/2019
Arquivamento 20195644000 Protocolo 195644000 de 26/09/2019 NIRE 42600473028
Nome da empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EÍRELl

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDDCumentos/autemicacao.aspx
Chancela 261240729838628

Esta cópia foi autenticada digitalmcntc c assinada cm 26/09/2019 por Blasco Borges Barcdios - Sccrctario-geral;
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195644000

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIREU

PROTOCOLO 19S644000 - 26/09/2019

ATO 002 - ALTERACAC

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600473028

CNPJ 1.3.126.178/0001-25
CERTmCO O REGISTRO EM 26/09/2019
SOB N; 20195644000

___ __ _ .ÍB^ESTOS
051 - CONSOLIDÀCÀÕ DÈ cbKniÃfÒ.'láTÀÍfOTÕ"ÃRQÜiv^ 2Òl956440(>õ

REPRESENTANTES QtlE ASSIN.ARAM DIGITAIJMENIE

Cpí: 030S9301752 - LUZIA ALVES SILVA DE LIMA

26/09/2019
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/09/2019
Arquivamento 20195644000 Protocolo 195644000 de 26/09/2019 NIRE 42600473028
Nome da empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin,jucese.sc.gov.br/autenticacaoDoeumentos/autenlicacao aspx
Chancela 261240729838628

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada cm 26/09/2019 por Blasco Borges Barccllos - Secretario-gcral;



\

J

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO • MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

6° TABELIONATO DE NOTAS
Pedro Henáqu0 de Cavalcante Uma
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N° 11463. PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz INDUSTRIA TÊXTIL
PREMIÜM EIRELI

Saibam quantos este público instrumento virem que aos dezoito (18) dias dc
mês de Outubro do ano dois mil e dezoito (2018), nesta cidade de São Luís,

Capital do Estado do Maranhão, República Federativa do Brasil, neste &
Tabeiionato de Notas, situado na Avenida lerônimo de Albuquerque, n° 619

loja 08, Cohab Anil 1, compareceu como outorgante INDUSTRIA TÊXTIL
FREMIUM EIRELI, inscrita no CNPJ sob n" 13.126.178/0001-25, com

sede na cidade de Brusque/SC, na Rua Henrique Gohr, n° 51, Bairro Rio
Branco, representada pela titular LUZIA ALVES SILVA DE LIMA
brasileira, comerciante, casada portadora da carteira de identidade n'

487679954, expedida pela SESP-MA, inscrita no CPF sob n'
030.893.617-52, residente e domiciliada na cidade de São Luis/MA, na Ru£

das Siriemas, tf 01, Bloco - C, Apto 503, Quadra 10, Condomínio Reserví

Lagoa, Bairro Jardim Renascença II, identificada por mim. Escrevente
Autorizada, como a própria de que trato, de cuja identidade e capacidade

jurídica dou fé. Então, péla outorgante me foi dito que nomeia e constitui

seu bastante procurador FRANCISCO DE ASSIS AFONSO DE LIMA.

brasileiro, comerciante, casado, portador da carteira de identidade rí

0084043938. expedida pela GEJUSPC-MA, inscrito no CPF sob n'

619.438.355-00, residente e domiciliado na cidade de São Luis/IVIA, na Rut

das Siriemas, n° 01, Bloco - C, Apto 503, Quadra 10, Condomínio Reserv

Lagoa, Bairro Jardim Renascença II, a quem confere poderes para o fim

especial de GERIR e ADMINISTRAR os negócios da outorgante, podendo

representá-la em quaisquer repartições públicas, sejam Federais. Estaduais e

Municipais, Autarquias, instituições bancárias, cooperativas de crédito

companhias de financiamento e investimentos. Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos - EBCT, Companhias de Energia Elétrica,

Saneamento, Telefonia e Provedores de Internet Delegacias de Polícia e

Trânsito, Receita Estadual, DETRAN's, dentre outros, requerendo £

assinando o que entender; abrir e movimentar contas correntes, inclusiv€

cademetas de poupança, requisitar talões de cheques, solicitar e recebei

saldos, solicitar extratos de contas, emitir, assinar e endossar cheques,
autorizar débitos em conta, efetuar e receber remessas de valores, em moeda

nacional ou estrangeira, requerer e retirar cartão magnético; solicitar, alterar,
renovar, cadastrar e desbloquear senhas de conta e de cartões; emitir e

endossar notâs promissórias; sacar, aceitar e endossar letras de câmbio

cobrar e receber quaisquer quantias devidas à outorgante, firmando os

'  Av. Jerônimo de Albuquerque, 61Ô-loja 08 - Dalplaza Center - Cohab Anil 1
São Luís/MA - CEP 65.051-210 - Telefone: (98) 3015-6006 - www.6tabelionato.not.br

„  ' ■ VÂilDO EM TOrWTERRirORIO NACIONAL SLIfL.MtXDâS ou rÍsURAS
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respectivos recibos, dando e recebendo quitação; representá-la perante
companhias de seguro, receber indenizações, pensões, pecúlios ou quaisquer
outros benefícios; representá-la perante a Receita Federal do Brasil, firmar
declarações de renda, receber restituições, interpor recursos, solicitar
documentos e certidões; receber correspondência registrada, com valor,
vales postais e encomendas; firmar, alterar, aditar, prorrogar, e rescindir
contratos de qualquer espécie, inclusive de sociedade, locação, empreitada,
arrendamento, parceria, empréstimos, alienação fiduciária, depósito, seguro
e outros, com cláusulas e condições que achar conveniente; administrar bens
móveis e imóveis, recebendo preço de aluguéis e promover despejos;
adquirir e alienar bens imóveis em nome da outorgante; representá-la em
reuniões ou assembléias, podendo discutir, deliberar, aprovar contas, votar
quaisquer assuntos, assinando as respectivas atas; podendo ainda, referido
procurador, constituir advogado legalmente habilitado, conferindo-lhe,
mediante substabelecimento, poderes para o foro em geral, bem como para
promover quaisquer ações e medidas preventivas, defendê-la nas contra si
intentadas, receber citações, reconhecer a procedência do pedido, contestar,
reconvir, transigir, desistir, acordar e firmar compromissos; ainda poderes
para admitir e demitir empregados, fixando salários e indenizações; recolher
taxas, impostos, multas e contribuições; assinar o que for necessário
relativamente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)
PIS/PASEP, Matrícula CEI, INSS; representar a outorgante junto aos
Ofícios de Protestos de Títulos Cambiais, Títulos e Documentos
Tabelionatos de Notas, podendo assinar declarações, guias, requerimentos e
protocolos; autorizar vistorias, pagar taxas, multas, pedágios e impostos;
comprar e vender quaisquer veículos, assinar os documentos de
transferência, receber o preço e dar quitação, firmar recibos, requerer baixas
de circulação, assinar endossos, requerer 2^ via do CRV/CRLV. requerei
vistorias, pagar taxas que forem devidas, firmar declaração de residência,
troca de endereço para postagem, retirar veículo retido em depósito. Enfim
praticar todos os demais atos necessários ao bom, fiei e completo
desempenho deste mandato. Assim me disse do que dou fé, me pediu e lhe
lavrei este insmimento, que lido à parte, achou conforme sua vontade,
aceita, outorga s assina. Eu, Bruna Karine Pereira Costa, Escrevente
Autorizada, a digitei, subscreva 000027590660. Emolumentos; R$
74,36; FERC: R$ 2,50; FERJ: R$ 10,14; Total: R$ 87,00
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO B^SIL
ESTADO DO MARANHÃO • MUNiCIPiO DE SÃO LUiS

6° TABELIONATO DE NOTAS
Pedro Henrique de Cavalcante Uma

Tabelião
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LUZIA ALVES SILVA DE LMA
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Mir^ósBRUNA KARINE PERElRAtTOSTA
ESCREVENTE AUTORIZ.ADA ■

6* Tabelionato de Notas de Sâo Luis
Bruna Karine Pereira Costa

Esaevente Autorizada
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REPÚBLICA FEDERATÍVÀ DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

.^

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

13.126.178/0001-25

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

19/01/2011

NOME EMPRESARIAL

INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TÊXTIL PREMIUM

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
13.30-8-00 - Fabricação de tecidos de maiha

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS _ _
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individuai de Responsabiiidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R BEIRA RIO

NUMERO

540

COMPLEMENTO
********

CEP

88.359-085

BAIRRO/DISTRITO

DOM JOAQUIM

município

BRUSQUE

UF

SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(47) 3354-2554

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/01/2011

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 30/04/2020 às 17:20:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1
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Voltar Imprimir
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CAiXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.126.178/0001-25
Razão SodalaNDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIREU
Endereço: R Henrique gohr 5i / Rio branco / brüsque / sc / sbbso-tso

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031704561914209133

Informação obtida em 30/04/2020 16:59:08

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RUBliOt^

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

CNPJ/CPF: 13.126.178/0001-25

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de Inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima Identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei n2 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140051671401
Data de emissão: 30/04/2020 17:12:27
Validade (Lei n? 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n 29/06/2020
15.510/11.):

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente

impresso em: 30/04/2020 17:12:27
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
CNPJ: 13.126.178/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:04 do dia 29/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2020.

Código de controle da certidão: CFEA.8AAA.33AA.6801
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A SECRETARIA DA FAZENDA, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

63322

DATA DE ABERTURA

08/10/2012

CONTROLE DE EMISSÃO

5833/2020

PRAZO DE VALIDADE

31/12/2020

NOME ; RAZÃO SOCIAL

INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

NOME FANTASIA / SOBRENOME

TÊXTIL PREMIUM

LOGRADOURO

RUA HENRIQUE GOHR

NUMERO

51

CEP

88.350-750

BAIRRO

RIO BRANCO

COMPLEMENTO

ATIVIDADE PRINCIPAL

1330.8/00.00 FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA

ATIVIDADE(s) SECUNDARIA(s)

4641.9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS

4642.7/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO
PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

CPF/CNPJ

13.126.178/0001-25

RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL / CNPJ

256302740

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

FISCHER ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HN(08;00-18:00)

OBSERVAÇÃO:

O presente Alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito, enquando satisfazer as exigências que legitimaram sua ooncessão<
de acordo com a Legislação vigente.

BRUSQUE, 5 de maio de 2020

EDENA BEATRIS CENS!

SECRETÁRIA DA FAZENDA
ADEMIR MAURÍCIO BREHM

DIRETOR-GERAL

IMPORTANTE:

1) Qualquer alteração cadastral inerente a este Alvará, deverá ser comunicado em prazo interior a 15 (quinze) dias, junto ao setor de Tributação
da Prefeitura e regulamentação do novo Alvará.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PUBLICO
Emitido por; FISCHER ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
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Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ n° 01.616.678/0001-66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

—,1 51

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

Senhor Assessor,

Em cumprimento aos estabelecido no Art. 38, Parágrafo
Único, da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei n°
8.883/94 de 06 de julho de 1994, e pela Lei 9.648/98 de 28 de maio de 1998,
estamos encaminhando a V. Sa. para análise e aprovação o PARECER DA
COMISSÃO e a Minuta do Contrato do Processo Administrativo n°
016.0505/2020/Dispensa de Licitação n° 005/2020.

Jatobá-MA, 04 de maio de 2020

^ - OÇLí.
Mâría Ffaiicisca Damasceno de Oliveira

Presidente

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



Estado do Maranhão

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER JURÍDICO

REQUERENTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016.0505/2020/SEMUS
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 005/2020/SEMUS

DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MÁSCARA PARA PROTEÇÃO DE USO PESSOAL,
DE TECIDO LAVÃVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NO
MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
DECORRENTE DO C0VID-I9, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE DE
FORMA EMERGENCIAL. POSSIBILIDADE ARTIGO

4° DA LEI 13.979/2020. EXAME DE LEGALIDADE.

1. RELATÓRIO

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

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

a) Solicitação para abertura de Procedimento Administrativo emitida pela Secretariá
Municipal de Saúde, devidamente acompanhada de planilha contendo especificações e
estimativa de quantitativos dos bens/serviços a serem adquiridos;
b) Certidão de Autuação do Processo Administrativo, emitida pelo Setor de Protocolo
deste Município;
c) Pesquisa de Preços de Mercado, tendo sido obtidos 3 (três) pesquisas com empresa
do ramo e 1 (um) no âmbito da Administração Pública e Banco de Preço, orçamentos
válidos:

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

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66

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

II. FUNDAMENTAÇÃO

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

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

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

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

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rubrica

Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da
impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração
Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação.
Dito isso, passa-se a análise do processo.

No tocante as contratações públicas, da leitura do art. 37. XXI. da CF/88, imprimem-
se que a regra é o processo licitatório, ressalvados os casos especificados em lei. E nessa esteira,
dentre os casos especificados em lei, esta municipalidade deparou-se com situação emergencial e
calamitosa enfrentada mundialmente em virtude da Pandemia do novo coronavírus - COVID-19
(artigo 4° da Lei 13.979/2020).

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

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

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

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

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

Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, veio dispor sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2020. Nesse sentido, uma das medidas previstas no

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



'Pm&cl

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJn° 01.616.678/0001-66 ^

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ^
mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de contratação de bens, serviços e insumos
sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao
coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos
com o seguinte texto:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo
é  temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro
nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (Internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no §
3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição. -
§  3° Excepcionalmente, será possível a contratação de
fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que
estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de únibá
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. • -'O

. I

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

Art. 4°-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto
nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência
II - necessidade de pronto atendimento da situação de
emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos oü
particulares; e ■"
IV - limitação da contratação à parcela necessária aO
atendimento da situação de emergência. ■ "'

Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso qui

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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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rubrièà:

a) vigore a emergência de combate ao coronavírus;
b) haja necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do vírus;
c) estejam em risco em decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e
d) limitação da contratação ao necessário para o atendimento da emergência.

Da análise dos documentos acostados, retira-se o atendimento dos requisitos, vejamos;
verifica-se a permanência de estado de calamidade em todo território nacional, sendo necessária a
aquisição de máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no
município de Jatobá para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVII>
19, para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial e para os profissionais
de saúde que estão na linha de frente do combate da pandemia, sendo estes indispensáveis para
manejo de pacientes, diminuindo a contaminação. Ademais, verifica-se que a pretendida aquisição
ocorrerá após recebimento de "ordem de fornecimento limitando-se ao prazo máximo de Ô2
(dois) dias.

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

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

>

a. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessárióS
ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não* sêfá
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar
de bens e serviços comuns (art. 4-C);
b. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será
exigível durante a gestão do contrato (art. 4-D); "
c. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumoá
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei,
será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado (art. 4-E);
d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar,
mediante justificativa, a estimativa de preço exigida pelo § 1°,
inciso VI, do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020; e
e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à
habilitação, excepcionalmente e mediante justificativa, nas
situações em que houver restrição de fornecedores ou
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prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações relativas à
regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no art. 7, inciso XXXllI, da Constituição (trabalho de
menores) (art. 4-F).

A pretendida aquisição dos produtos de acordo com o disposto em Minuta de Contrato
- cláusula quarta, a execução do objeto terá início logo após o recebimento da "ordem de
fornecimento", obedecendo o prazo máximo de 02 dias. Desse modo, por força do disposto jio
artigo 32 da Lei n° 8.666/1993. § 1° por se tratar de compra imediata e integral, sem obrigações
futuras (pronta entrega), poderia ser dispensada a apresentação de documentos de habilitação.

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

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

§ 4° É dispensável o "termo de contrato" e facultada '3
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

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

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

.-à

Art. 4-F. Na hipótese de haver restrição de fomecedOrês 'Óü
prestadores de serviços, a autoridade competentèj
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a
apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitóá
de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação dê
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e
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cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7°
da Constituição.

1

Todavia, os documentos de habilitação foram juntados aos autos.

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

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

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

III-justificativa do preço:
IV - documento de aprovação dos projetos de pesqüisá àòá
quais os bens serão alocados.

Conforme inteligência dos dispositivos retro transcritos vê-se que não há óbice legal
para a pretensão da contratação em consulta, notadamente a aquisição de máscara para proteção de
uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para enfrentamento dá
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta
municipalidade de forma emergencial, tendo em vista que nos autos do processo em análise,
encontram-se atendidos todos os elementos.

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

Art. 4-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata
esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado
§  1° O termo de referência simplificado ou o projetò^ásico
simplificado a que se refere o caput conterá:
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I - declaração do objeto;
ÍI - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo,
um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores: e
VII- adequação orçamentária. -.; \

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

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

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

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

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade
Jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da administração e os aspectos téctfiéO^,
econômicos e financeiros, que escapam a análise desse órgão consultivo, esta Assessoria Jurídicá
opina pela possibilidade jurídica do procedimento de contratação direta emergencial por dispensa
de licitação, para aquisição de máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para
distribuição no município de Jatobá para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de forma emergencial,
no caso em tela com a empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI, situada fi^ua
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Henrique Gohr, n° 51, Rio Branco, Brusque - SC, inscrita no CNPJ sob o n° 13.126.178/0001-25,
uma vez que ofertou o menor valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), com fulcro no art. 24, inciso
IV da Lei 8.666/93, sem prejuízo das recomendações contidas no âmbito do presente parecer.

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

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

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

É o que nos parece,
S.M.J

Jatobá (MA), ep e maio de 2020.

enezes

ff-4-.-2ü4

curador
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020/CPL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016.0505/2020/SEMUS.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento/confecção de máscaras de
tecido lavável para distribuição no município de Jatobá, de interesse da Secretaria Municipal
de Saúde no enfrentamento ao COVlD-19.

CONTRATADA (EMPRESA): INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI.
CNPJ n° 13.126.178/0001-25.
VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa acima especificada,
devidamente Justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24, da Lei Federal
n.° 8.666/93, Lei n° 13.979/2020, Decreto Estadual n° 35.672/2020 e Decreto Municipal n°
009 do dia 09 de abril de 2020, bem como com base no Parecer Jurídico e na documentação
do Processo em epigrafe, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Jatobá-MA, 07 de maio de 2020.

Franci^^!^(hi(elS^una da Silva
Prefeita Municipal.
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SãO LUÍS, QUARTA * 13 DE MAIO DE 2020 * ANO XIV * 2344

ns 2052050 SSP-PI e CPF 659.397.433-15.

Publicado por: MARIA POLLIANA NOGUEIRA DA SILVA
SANTOS

Código identificador: c6b200be9ea9c0c81dl95ce51fb5306f

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU

ERR4TA DO EXTRATO DE HOMOLOG AÇÃO

ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

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

documentação do Processo em epígrafe",
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma l^h:{í;^Rbá-MAj^7 de
maio de 2020. Francisca Consuelo LiBí^Tj'^ Silva, 'PrefêTt^
Municipal. | RUBftíí:,.* "

Publicado por: JONATHA LIMA RODÍ
Código identificador: bb7670e885651bcd8e02c595a0c74640

TERMO DE RATIEIC.AÇÃP

1 DISPENSA DE LÍCITSÇÃÕ'N° 005/2020/ÇPL. PROCES^^
■ADMINISTRATIVO N® 016.0505/2020/SEMUS. OBJETÇj
Contratação de empresa especializada na
fornecimento/confecção de máscaras de tecido lavável pa||
distribuição no município de Jatobá, de interesse da Secrètá^|
Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19^.
CONTRATADA (EMPRESA): INDÚSTRIA TÊXTIL PREMIUMi

Publicado por: CARLOS ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
Código identificador: 7a7adfl50c645d7dbfB8a05c52934050

Leij
i, áS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

TCRMQ^njF RATtFJCACÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2020/ÇPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 011.0704/2020/SEMUS. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
álcool gel e macacão de procedimento cirúrgico para a
Secretaria municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19
no município de Jatobá-MA. CONTRATADA (EMPRESA):
MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
CNPJ n° 31.621.747/0001-90. VALOR: R$ 14.900,00 (Quatorze
mil e quatrocentos reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26
da Lei Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, a Dispensa de Licitação, para a despesa acima
especificada, devidamente justificada, com fundamento nos
termos do inciso IV do Art. 24, da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei
n® 13.979/2020, Decreto Estadual n® 35.672/2020 e Decreto
Municipal n® 009 do dia 09 de abril de 2020, bem como com
base no Parecer Jurídico e na documentação do Processo em

^apigrafe, conforme exigência do art. 38, Inciso VI, do mesmo
diploma legal. Jatobá-MA, 09 de abril de 2020. Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 9c65dffd5fle8ed611c669fdcdcdl565

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LIÇITAÇÃO N° 004/2020/CPL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 015.0405/2020/SEMUS. OBJETO:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
mascaras cirúrgicas descartável para a Secretaria municipal de
Saúde no enfrentamento ao COVlD-19 no município de Jatobá-
MA. CONTRATADA (EMPRESA): L OLIVEIRA VÍTOR EIRELI.
CNPJ n° 36.312.748/0001-77. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil
reais). Ratifico na forma do caput do .Art. 26 da Lei Federal n®
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa
de Licitação, para a despesa acima especificada, devidamente
justificada, com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24,
da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2020, Decreto
Estadual n® 35.672/2020 e Decreto Municipal n® 009 do dia 09
de abril de 2020, bem como com base no Parecer Jurídico e na

EIRELI. CNPJ n" 13.126.178/0001-25. VALOR: R$ 8.000,()()|
(Oito mil reais). Ratifico na forma do caput do Art. 26 da Lei
Federal n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações _ '
Dispensa de Licitação, para a despesa acima especifica^
devidamente justificada, com fundamento nos tenhòs'6'Ó 'ftícw

,IV do Art. 24, da Lei Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/202pl
'^Decreto Estadual n® 35.672/2020 e Decreto Municipal n® 0()§
J do dia 09 de abril de 2020, bem como com base no Parecer

Jurídico e na documentação do Processo em epígrafe, conforme
exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobá-
MA, 07 de maio de 2020. Francisca Consuelo Lima da Silva,

'refeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 1854be9d85cl9802a76241645edl60cd
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA lORQlfJE

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 3 j;!
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADEJ
LICITAÇÃO - Termo de Ratificação Pro.ees^Q
Administrativo n® 527/2020/SEMAD - Inexigibilidade de

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020/ÇPL. PRÕCÊS^
.ADMINISTRATIVO N® 017.0505/2020/SEMUS. ÕBJÉTÇ|j
Contratação de empresa especializada no fornecimento
Teste imunocromatográflco rápido para determihaçí ^
qualitativa de anticorpos IgM e IgG para o vírus COVID-T#^
amostras de sangue total, soro ou plasma, para atender
demandas desta municipalidade de forma emergenciáli
CONTRATADA (EMPRESA): DIMENSÃO DISTRIBUIDORA EiÉ
MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ n° 02.956.130/0001-28]
VALOR: R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). Ratifico'i)â
forma do caput do Art. 26 da Lei Federal n.® 8.666/93'de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, a Dispensa de Lièitkçã^
para a despesa acima especificada, devidamente justificadS,
com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24) da Lfel
Federal n.® 8.666/93, Lei n® 13.979/2020, Decreto Estadual n®
35.672/2020 e Decreto Municipal n® 009 do dia 09 de abril de
2020, bem como com base no Parecer Jurídico e na
documentação do Processo em epígrafe, conforme exigência do
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Jatobá-MA, 07 de
maio de 2020. Francisca Consuelo Lima da Silva. Prefeita
Municipal.

•, ■ -.•)

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 29cb699al78df7351467b28acbf2e033

CERTiFCAOD DlGITALMEMTt
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Rutricá

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016.0505/2020/SEMUS.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 005/2020/CPL
AMPARO LEGAL: Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
a Dispensa de Licitação, com fundamento nos termos do inciso IV do Art. 24, da Lei
Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

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

8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa INDUSTRIA TÊXTIL
PREMIUM EIRELI, situada na Rua Henrique Gohr, n° 51, Rio Branco, Brusque - SC,

inscrita no CNPJ sob o n° 13.126.178/0001-25, apresentou proposta de preços com

valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
005/2020/CPL, com base legal no Art. 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

posteriores alterações, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento

de máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no

município de Jatobá para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

COVID-19.

Jatobá-MA, 07 de maio de 2020

Franciseã^onáji^hfLima da Silva
Prefejta Municipal

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016.0505/2020/SEMUS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2020/CPL - nos termos do inciso IV do Art.
24, da Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em
conformidade com o Parecer Jurídico n" 009/2020.

OBJETO; Contratação de empresa especializada no fornecimento de máscara para
proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

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

suas posteriores alterações e Parecer da Comissão constantes deste Processo,

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

de Licitação no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

LOTE VENCEDOR VALOR

1 - INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI
CNPJ n° 13.126.178/0001-25 R$8.000,00

TOTAL 8.000,00

Jatobá - MA, 07 de maio de 2020

Mana Francisca Damasceno de Oliveira

Presidente-CPL

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

CONTRATO N° 014.0705/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 016.0505/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JATOBÁ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA INDUSTRIA

TÊXTIL PREMIUM EIRELI.

Por este instrumento particular, o Município de Jatobá-MA, através do FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE /FMS, situada na Praça de Eventos Maria Rita, n° 35IA, centro - Jatobá - MA,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.616.678/0001-66, neste ato representada pela Sra. Francisca
Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal, portadora do CPF n° 400.864.963-87, a seguir
denominada CONTRATANTE, e a empresa INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI,
situada na Rua Henrique Gohr, n° 51, Rio Branco, Brusque - SC, inscrita no CNPJ sob o n°
13.126.178/0001-25, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS
AFONSO DE LIMA, portador do CPF n° 619.438.355-00, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n°
13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n° 123/2006 e alterações posteriores, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.10 presente contrato tem pôr objeto, por parte da CONTRATADA o fornecimento de máscara
para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enffentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, para atender as
demandas desta municipalidade de forma emergencial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA AEINCULAÇÁO DESTE INSTRUMENTO E
FUNDAMENTO LEGAL:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 8.000,00
(Oito mil reais).

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QUANT VER. UNIT VLR. TOTAL

I Máscara para proteção de uso pessoal de
tecido lavável.

Unid. 2000 4,00 8.000,00

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: prajatoba_nia@yahoo.com.br
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CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS:

4.1. As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Jatobá - MA, classificada
conforme abaixo especificado: Dotação: 02. Poder Executivo, 02.09 - Secretaria Municipal de
Saúde, 02.07 - Fundo Municipal de Saúde - FMS. 10.305.0020.2055.0000 - Controle de doenças
transmissíveis. 10.305.0022.2061.0000 — Manutenção da Ações de Vigilância Sanitária e
epidemiológica. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTO:
6.1. A forma de fornecimento poderá ser parcelada, sendo a entrega de acordo com a necessidade
desta administração pública.

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

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

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

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

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

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

7.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do
Trabalho' ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos
Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

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

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

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

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

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

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

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

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de
ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer
cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei no 8.666/93 e
alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da
contratada.

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

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

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

11.1.0 não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste
instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula sétima, ensejará a atualização do
respectivo valor pelo IGP-M - índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas,
utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI

VA = XINF,

onde: INI

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial

INF = IGPM/FGV na data final

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

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

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

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

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

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

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

15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n" 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pnijatoba_ma@yahoo.coni.br
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15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
contrato.

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

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

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

15.4. Constituem responsabilidades da contratada:
15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
15.4.2. Toda e quaisquer multas. Indenizações ou despesas Impostas à contratante por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser
observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão
reembolsadas à contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de
qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
15.4.3. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
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devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia
defesa.

15.4.4. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada
for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP- M - índice Geral de Preços
de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a dat3 da
ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à
contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

VDI

VA = XINF,
onde: INI

VA = Valor

Atualizado VDI = Valor Inicial

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

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

t, ;

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

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

I. Advertência;

II. Multa;

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

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

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

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

Praça de Eventos Maria Rita, 351A- Centro - Jatobá-MA
CEP n° 65693-000 / FONE (99) 3491 1004/1047 / E-mail: pmjatoba_nia@yahoo.com.br
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17.5. As multas previstas nos Incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente
ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras
cominações previstas neste instrumento.

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

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

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

■  ' r, \

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA VINTE - DOS CASOS OMISSOS:

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

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

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

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

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

Jatobá - MA, 07 de maio de 2020,

CONTRATANTE:

Prefeiturí

Francisea Consuelo |
Prefeita Mui

-MA

ima da Silva

icipal

CONTRATADA:

INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

CNPJ n° 13.126.178/0001-25

FRANCISCO DE ASSIS AFONSO DE LIMA

CPF n° 619.438.355-00

Procurador

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

CPFn°

CPFn°

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA-MA

EXTRATO DO CONTRATO N" 014.0705/2020/SEMUS.

REFERÊNCIA: Processo .A.dministrativo n° 016.0505/2020/SEMUS - ORGÂO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de máscara para proteção de uso pessoal, de tecido lavável para
distribuição no município de Jatobá para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do COVID-19. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto Municipal
009/2020, Lei n° 123/2006 e alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
005/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meses. VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
SIGNATÁRIO: Sr\ Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela
CONTRATANTE; CONTRATADA: INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI - CNPJ n°
13.126.178/0001-25, com sede na Rua Henrique Gohr, n° 51, Rio Branco, Brusque - SC,
representada pelo Sr. Francisco de Assis Afonso de Lima, portador do CPF n° 619.438.355-00.

Jatobá-MA, 07 de maio de 2020

Francièed^^ltMíélífTTma da Silva

Prefeim Municipal

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

DECRETA

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

Art. 2 9. Ficam mantidas, até o dia 15 de junho de 2020, com
vigência no território do Município, todas as disposições do
Decreto Municipal n® 064 de 11 de maio de 2020, que
regulamentou o toque de recolher.

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

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

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

G.ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITINGA DO
MARANHÃO, 24 DE MAIO DE 2020.

LÚCIO ELÁVIG ARAÚJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA
Código identificador: 6492f915bf9f32b8a032b58c2f891aab

Publicado por: JONVn

Código identificador: 2da03342db8'

-QMA

EXTRATO DE CONTRATO
FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
013.0405/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 015.3004/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de máscara cirúrgica triplica descartável para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19, para atender as demandas desta municipalidade de
forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020,
Decreto Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações
posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições
da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA
DE LICITAÇÃO N® 004/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete)
meses. VALOR: R$ 12.000,00 (Doze mil reais). SIGNATÁRIO:
Sr®. Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de
Jatobá-MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: MAS|
FROM BRASIL - L. OLIVEIRA VÍTOR EIRELI - CNPJ Üj
36.312.748/0001-77, com sede na Rua Marcos Rocha, n® ISl^ií
São Raimundo, Codó - MA, representada pelo Sr. Luilsóii
Oliveira Vitor, portador do CPF n° 656.142.753-04. Jatobá-MÁ)
04 de maio de 2020, Francisca Consuelo Lima da Silva. Prefeita
Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 6efd335d33afe716061d84c0ec936cc5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBá

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

FOR.NECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®

012.0904/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
''Administrativo n® 011.0704/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no

fornecimento de álcool gel e macacão de procedimento
cirúrgico para a Secretaria municipal de Saúde no

enfrentamento ao COVID-19, para atender as demandas desta

municipalidade de forma emergencial. AMPARO LEGAL: Lei
n° 13.979/2020, Decreto Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e

alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 003/2020/ÇPL - VIGÊNCIA:
08 (oito) meses. VALOR: R$ 14.900,00 (Quatorze mil e

novecentos reais). SIGNATÁRIO: Sr®. Francisca Consuelo Lima

da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-MA, pela
CONTRATANTE; CONTRATADA: MAXIMUS DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ n" 31.621.747/0001-90,
com sede na Av. Julian Donaire - Ant. Severino Siccheieri, n® 38
- Rescamacho, Severina - SP, representada pela Sra. Aline dos
Santos Nunes, portadora do CPF n" 393.962.518-36 -

TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio da Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA. Jatobá-MA, 09 de abril de
2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®

014.0705/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 016.0505/2020/SEMUS - ORGÃO: Prefeitura
Municipal de Jatobá-MA/Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de máscara para proteção de uso pessoal, de
tecido lavável para distribuição no município de Jatobá para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

COVID-19. AMPARO LEGAL: Lei n° 13.979/2020, Decreto

Municipal 009/2020, Lei n® 123/2006 e alterações posteriores, e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n®
8.666/93 e suas alterações posteriores. DISPENSA

LICITAÇÃO N® 005/2020/CPL - VIGÊNCIA: 07 (sete) meséS^
VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). SIGNATÁRIO: Sr®!
Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal de Jatobá-
MA, pela CONTRATANTE; CONTRATADA: INDUSTRIA

TÊXTIL PREMIUM EIRELI - CNPJ n° 13.126.178/0001-25, com

sede na Rua Henrique Gohr, n® 51, Rio Branco, Brusque - SC,
representada pelo Sr. Francisco de Assis Afonso de Lima,
portador do CPF n° 619.438.355-00. Jatobá-MA, 07 de maio dé
2020, Francisca Consuelo Lima da Silva, Prefeita Municipal.

Publicado por: JONATHA LIMA RODRIGUES
Código identificador: 5c3165ea53890fe886b0f4f43578421f

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

FORNECIMENTO

EXTRATO DO CONTRATO N®
015.0805/2020/SEMUS. REFERÊNCIA: Processo
Administrativo n® 017.0505/2020/SEMüS • ORGÃO: Prefeitura

CERTIRCADO D151TALMEN1E
E ÍDSA CARIMBO DE TEMPO www.fámem.oFg:br
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TRIByMÂl D£ CONTAS

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

COD; 121816

ENTE FEDERATIVO: Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBÁ
TIPO: CONTRATAÇÃO DIRETA decorrente da LE113.979/2020 (CORONA VÍRUS)
TIPO CONTRATAÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSÃVEL(ART.24 DA LEI 8.666/93)
PROCESSO: 016.0505 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

Recibo gerado em 28 de Maio de 2020 ás 16:33:47 com o número 1590694427246,

São Luís, 28 de Maio de 2020

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Am. Carlos Cunha, s/n JaracatI - São Luís(MA) - CEP 65076-820 Telefone: (98) 2016-6000
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^TKIBU?TRIBUNAL DE CONTAS

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de CONTRATAÇÃO DIRETA - LE1 13.979/2020 (CORONA VÍRUS)
N° TCE; 171398

ENTE FEDERATIVO; Jatobá

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAlllDE DE JATOBÁ
PROCESSO: 016.0505 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:

CONTRATO: 014.0705 / 2020

CONTRATADO: INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

CNPJ CONTRATADO: 13126178000125

DATA ASSINATURA: 07/05/2020

VALOR: R$ 8.000,000000

Recibo emitido em 28 de Maio de 2020 ás 16:49:05 com o número 1590695345838.

São Luís, 28 de Maio de 2020

Tribunal de Contas do Estado do Marantião
Av. Carlos Cunha, s/n Jaracati - São Luis(MA) - CEP 65076-820 Telefone; (98) 2016-6000
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RUA DO CAMPO S/N

CEP; 65.693-000

CNPJ: 12.086.790/0001-59

NOTA DE EMPENHO

505004

FICHA

313

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME; INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

ENDEREÇO: RUA BEIRA RIO

CIDADE: BRUSQUE

cnpj/cpf: 13.126.178/0001-25

CÓDIGO: 1005

ESTADO: SC

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRAORDINÁRIO DISPENSA OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
CODIGO

02

02 07 00

10

10 301

0023

1048

3

3

90

3.3.90.30,99

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ORGÃO
PROGRAMA DO COVID-19

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

Outros Materiais De Consumo

SITUAÇAO DO CREDITO
SALDO ANTERIOR

123.100,00

EMPENHADO ATE A DATA

26.900,00

VALOR DESTE EMPENHO

8.000,00

SALDO ATUAL

115.100,00

HISTÓRICO TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCAFtA PARA
PROTEÇÃO PESSOAL LAVAVEL (COVID-19).

8.000,00

I
VALOR POR EXTENSO R$ oito mil reais

r ***** 4 t*******) r****************************

AUTORIZO O EMPENHO EM:

05/05/2020

o Valor da Despesa Acima Especificada fci Empenhada em crédito próprio em:

05/05/2020

Francisca^ ■^üàk
PREFEITA MUNICIPAL

iosmo Souza
'CONTADOR

CRC-MA-009614/O-0



ESTADO DO MARANHAO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATOBA - FMS
RUA DO CAMPO S/N CNPJ: 12.086.790/0001-59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

505004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1 FICHA: 313 DATA: 05/05/2020 REQUISIÇÃO N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 05/05/2020

NOME: INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI

ENDEREÇO: RUA BEIFIA RIO

13.126.178/0001-25

BRUSQUE

CÓDIGO: 1005

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PROTEÇÃO PESSOAL LAVAVEL (COVID-19).

OR SOMA 8.000,00

f  CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 07 00

3.3.90.30.99

10.301.0023.1048.0000
V

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Outros Materiais De Consumo

PROGRAMA DO COVID-19

(

/

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR

8.000,00 8,000,00 8.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R$

oito mil reais'

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM
05/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,

CONTABILIZADO

JoSfr-Oosmo Souza"

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA Maria Antonia de Sousa Carvalho

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:



.  ,* ESTADO DO MARANHÃO
fundo municipal de saúde de JATOBA - FMS
RUA DO CAMPO S/N CNPJ: 12.086.790/0001 -59

CEP: 65.693-000

'  íit

ORDEM DE PAGAMENTO

01028

NÚMERO DO EMPENHO

505004

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI CNPJ: 13.126.178/0001-25

Endereço: RUA BEIRA RIO CEP: 88359085 Cod: 1005

Cidade..: BRUSQUE

ATESTO O RECEBIMENTO EM

05/05/2020

Maria Antonia de Sousa Carvalho

SEC. MUN. DE SAÚDE

LIQÜIDADA A DESPESA EM

05/05/2020^

sosmo Souza

'CONTADOR

CRC - MA 009614/O-0

=AGUE-SE EM

38/05/2020

Tanclsca"Cpfiiêu( JTMtííâaa Silva
PREFEITA UNICIPAL

PAGO EM

08/05/20:

MaVeeAtriíónio Lima da Silva

TESOUREIRO

Banco Conta Cheque Valor R$

001 28.749 RR$ 8.000,00

02

020700

10

301

0023

1048

3.3.90.30.99

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ

Saúde

Atenção Básica

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ORGÃO
PROGRAMA DO COVID-19

Outros Materiais De Consumo ■

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA PROTEÇÃO
PESSOAL LAVAVEL {COVlD-19).

Valor Bruto 8.000,00

Valor Líquido 8.000,00

RECIBO

(oito mil reais) * * ♦ *

DATA: 08/05/2020

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ MARANHÃO, a Importância de R$ 8.000,00

DOCUMENTO ANEXO

INDUSTRIA TÊXTIL PREMIUM EIRELI




