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PARECER JURIDICO - DISPENSA DE LI
ORIGEM DA CONSULTA: SECRETARIA MUNICIPAL ACN?
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO DA PREFEITU
DE BONINAL-BA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITA^AO E
CONTRATO.

ENFRETAMENTO

PANDEMIA

DO

DA

CORONA VIR US.

CONTRATA^AO DE Testes Rapido IGG e
IGM.

DISPENSA

POSSIBILIDADE.

DE

ART.

LICITAgAO.

4° DA LEI N°

13.979, DE 2020.
I - Contratagao direta, mediante dispensa
de licitagao, de testes rapido IGG e IGM
para detecgao do COVID-19 para atender
as necessidades da Secretaria Municipal
de Saude deste Munidpio de Boninal;
Estado da Bahia, no enfrentamento da
Emergencia de Saude Publica Globa!
decorrente do novo Coronavirus (COVID19).
II - Admissibilidade. Hipotese de licitagao
dispensavel prevista no art. 4° da Lei n°
13.979, 2020.
III - A contratagao deve fimitar-se ao ■
atendimento da emergencia decorrente da
necessidade de combate ao coronavirus.
IV - Dispensa da elaboragao do estudo
preliminar, de posturas voltadas para o
gerenciamento de n'sco na fase de
contratagao e de minuta de contrato.
Possibilidade de projeto basico
V
simplificado.
Pelo
prosseguimento,
com
VI
observancia do constante no presente
parecer.
Trata-se de consulta formulada pela Prefeita de Boninal, acerca da
possibilidade de aquisigao de 300 (trezentos) Testes Rapido IGG e IGM
para

detecgao

do

COVID-19

para

atender

as

necessidades

da

Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Boninal, Estado da
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enfrentamento da Emergencia de Saude Publ\^GIobal

Bahia, no
decorrente do novo Coronavirus (COVID-19), atraves de Disp^
Licitagao.

Em anexo, inteiro teor do Process© Administrative, autuado sob N°
027/2021.

I - RELATORIO

Por despacho da Secretaria Municipal de Saude, dando
prosseguimento ao tramite processual, foi encaminhado a este orgao
de assessoramento jurldico o presente process© para analise da
contratagao direta por dispensa de licitagao, de testes rapido IGG e
IGM para deteegao do COVID-19 para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saude deste Munidpio de Boninal, Estado da
Bahia, no enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Global
decorrente do novo Coronavirus (COVID-19), conforme art. 4° da Lei
n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

1.

Pretende-se a contratagao de Testes Rapido IGG e IGM,
2.
para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
internacional decorrente do coronavirus.
Instruem os autos os seguintes documentos:

3.

a) Oflcio de Solicitagao da Secretaria Municipal de Saude,
motivando a contratagao;
b) Termo de Abertura e Autuagao de Processo Administrative;
c) Cotagoes de Pregos;
d) Documentagao

da

empresa

CENTRAL

PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA-ME, que apresentou o menor valor;
e) Informagao da disponibilidade orgamentaria e financeira.
f) Autorizagao do Chefe do Executive para Abertura do Processo
Administrative.
g) Consta do oflcio de Solicitagao da Secretaria Municipal de
Saude requerimento para dispensa do instrumento contratual,
justificando que a aquisigao sera de forma unica e imediata.
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E o relatorio.

Preliminarmente, oportuno esclarecer que o
5.
assessoramento
juridico e feito nos termos
orgao de
Paragrafo unico, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindose os aspectos de conveniencia e oportunidade da contratagao em si.
Nada obstante, recomenda-se que a area responsavel atente sempre
para o principio da impessoalidade, que deve nortear as compras e
contratagoes realizadas pela Administragao Publica, ainda com mais
rigidez em se tratando de contratagao direta, excegao a regra da
licitagao. Dito isso, passa-se a analise do processo.
II - FUNDAMENTACAO
Da dispensa de licitagao para enfrentamento da
IX.A
emergencia de saude publica de importancia internacional
decorrente do coronavirus.
A Organizagao Mondial da Saude reconheceu, no dia 11 de
6.
margo de 2020, que o coronavirus, responsavel pela doenga catalogada
como COVID-19, espalhou-se por diversas partes do mundo, a ponto
de tal situagao merecer ser caracterizada como uma pandemia. No
Brasil, ja ha varios casos e a totalidade do territorio nacional ja foi
considerada em situagao de transmissao comunitaria, aquela em que
nao e mais possivel rastrear a origem da contaminagao. Tal realidade
favorece o aumento drastico do contagio viral e dificulta o combate a
situagao pandemica.
Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e
7.
municipals tern adotado severas medidas de combate a transmissao do
coronavirus, almejando que, assim, os danos causados pela COVID19 a saude da populagao e a economia da nagao brasileira sejam o
menor possivel. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020,
que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de
saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus
responsavel pelo surto de 2019.
Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal e
8.
a excepcional hipotese de contratagao de bens, servigos e insumos sem
licitagao, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o
combate ao coronavirus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, preve
que a licitagao e dispensavel nesses casos com o seguinte texto:
Art. 4° E dispensavel a licitagao para aquisigao de bens,
servigos, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
internacional de que trata esta Lei.
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§ 1° A dispensa de iicitagao a que se refere o
e temporaria e aplica-se apenas enquanto perduna*$gl emergenci^^
de saude publica de importancia internacional\iOTyente,^/
coronavtrus.
^
§ 2° Todas as aquisigoes ou contratagoes realizadas com base
nesta Lei serao disponibilizadas, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contado da realizagao do ato, em site oficial especifico
na internet, observados, no que couber, os requisites previstos
no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de
2011, com o nome do contratado, o numero de sua inscrigao na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o
valor e o respective processo de aquisigao ou contratagao, alem
das seguintes informagoes.
§ 3° Na situagao excepcional de, comprovadamente, haver uma
unica fornecedora do bem ou prestadora do servigo, sera possivel
a sua contratagao, independentemente da existencia de sangao
de impedimento ou de suspensao de contratar com o poder
publico.
Trata-se de hipotese de contratagao direta temporaria e
destinada a uma polltica de saude publica especifica, o enfrentamento
da emergencia decorrente do coronavirus. Passado todo esse contexto
de combate a transmissibilidade do referido virus, esse caso de
dispensa de licitagao nao podera mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4°
acima transcrito e uma norma de vigencia temporaria, nos termos do
art. 2° da Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro. Sua
vigencia esta vinculada ao estado de emergencia decorrente do
coronavirus. Na presente situagao, ainda vigora atuaimente a
mencionada situagao de urgencia, de modo que a norma acima
transcrita ainda se encontra vigente, motive pelo qual a Administragao
pode seguir seus preceitos e contratar sem licitagao.

9.

10.
E llcito dizer que a aplicagao escorreita da contratagao
direta em analise exige a presenga de alguns requisites de ordem
temporal, material e procedimental (formal). Quanto ao temporal, e a
ja mencionada emergencia em decorrencia do coronavirus (item 9). Os
requisites procedimentais serao analisados no topico seguinte, pelo que
passamos a analise dos requisites materiais.
11.

As exigencias de ordem material dizem respeito a
configuragao 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 licitagao decorrentes do disposto
nesta Lei, presumem-se comprovadas as condigoes de:
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I - ocorrencia de situagao de emergencia;
necessidade de pronto atendimento da si Ssgapy
emergencia;
---------III - existencia de risco a seguranga de pessoas, de obras, de
prestagao de servigos, de equipamentos e de outros bens,
publicos ou particulares; e
IV - limitagao da contratagao a parcela necessaria ao
atendimento da situagao de emergencia.

II

12.
Assim, para a incidencia da hipotese de contratagao direta
em estudo, e precise que: a) vigore a emergencia de combate ao
coronavlrus (temporal); b) haja necessidade de atendimento imediato
para 0 enfrentamento do virus; c) estejam em risco em decorrencia do
coronavlrus pessoas, obras, prestagao de servigos, equipamentos e
outros bens publicos ou particulares; e d) limitagao da contratagao ao
necessario para 0 atendimento da emergencia.
II.B - Dos requisites procedimentais da dispensa e da instrugao
do processo
A Lei n° 13.979, de 2020, e urn diploma especlfico e
13.
destinado ao enfrentamento de uma situagao temporaria e excepcional.
Desse modo, sua aplicagao ocorre nas situagoes extraordinarias
destinadas ao combate ao coronavlrus e sua interpretagao deve sempre
estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais
ao enfrentamento da pandemia atualmente vivida devem ser superados
sob pena de um mal maior a saude da populagao brasileira.
Focada nesse intuito de atender as demandas de combate a
14.
transmissibilidade do coronavlrus, assim como aos efeitos da doenga
COVID-19, a Lei n° 13.979, de 2020, simplificou consideravelmente 0
procedimento de contratagao, afastando, total ou parcialmente, ^a
aplicagao de alguns institutes exigidos pelo regime geral de contratagao
publica, previsto na Lei n° 8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto
procedimental, deve-se recorrer a Lei n° 8.666, de 1993, nas
contratagoes por dispensa de licitagao destinadas ao enfrentamento do
coronavlrus apenas naquilo que nao conflite, expressa ou
implicitamente, com o procedimento e com a finalidade premente de
protegao da saude, previstos na Lei n° 13.979, de 2020.
Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao
Coronavlrus expressamente simplifica 0 procedimento de contratagao
por dispensa de licitagao nos seguintes pontos:

15.

a. Dispensa da elaboragao de estudos preliminares quando se tratar
de bens e servigos comuns (art. 4°-C);
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b. O gerenciamento de risco nao e exigido na f
mas apenas na execugao do contrato (art.

ra'

■<?

c. Aceitagao de projeto basico simplificado, o qi
elementos previstos no art. 4-E, § 1° da Lei em comgrrteT—^
d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante
justificativa, a estimativa de prego exigida pelo § 1°, inciso VI,
do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020; e
e. Dispensa da apresentagao dos documentos relativos a
regularidade fiscal, excepcionalmente e mediante justificativa,
nas situagoes em que houver restrigao de fornecedores ou
prestadores de servigo, ressalvados a exigencia de apresentagao
de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do
disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituigao - trabalho de
menores (art. 4°-F).
Em relagao ao constante na letra "e" supra, e importante
16.
destacar que a restrigao de mercado a que alude o art. 4°-F da Lei de
Combate ao Coronavirus configura-se nao apenas nos casos de
restrigao de fornecedores do objeto no mercado, mas tambem nas
situagoes em que a Administragao tern dificuldades em encontrar no
mercado empresas em condigoes de preencher os requisites de
habilitagao.
Da analise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n°
13.979, de 2020, nao excetuou a aplicagao do art. 26 (Lei n° 8.666/93)
do procedimento de contratagao por dispensa de licitagao para o
enfrentamento da emergencia em decorrencia do coronavirus. Assim,
tambem devem ser observadas as disposigoes do art. 26 da Lei Geral
de Licitagoes, que assim preconiza:

17.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situagoes de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do paragrafo unico do art. 8o
desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) dias, a
autoridade superior, para ratificagao e publicagao na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condigao para a eficacia
dos atos.
Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou
de retardamento, previsto neste artigo, sera instruido, no que
couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizagao da situagao emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
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III - justificativa do prego;
1
IV - documento de aprovagao dos projetos de pe
os bens serao alocados.

1
qajsa aos ^fcrats— £
%

A

Com isso, o procedimento de contratagao por
18.
licitagao para o combate ao coronavfrus deve ainda respeitar as
seguintes etapas: a) ratificagao do reconhecimento da dispensa pela
autoridade superior, observados os requisites materiais apontados no
topic© anterior deste parecer; b) publicagao do ato de dispensa no
orgao de imprensa oficial; c) razao da escolha do fornecedor; e d) a
justificativa do prego contratado. Quanto aos demais requisites
previstos no art. 26 acima transcritos, entendemos que ou foram
afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou nao se aplicam a hipotese de
contratagao ora analisada.
Quanto a publicagao do ato de reconhecimento da dispensa,
19.
ressaltamos que a Lei n° 13.979, de 2020, impoe uma
superpublicizagao da dispensa de licitagao para combate ao
coronavirus, pois, alem da publicidade do art. 26 da Lei n° 8.666, de
1993, e exigida a disponibilizagao dessa especie de contratagao no sftio
oficial do orgao contratante, devendo constar al os elementos exigidos
pelo § 3° do art. 8° da Lei de Acesso a Informagao (Lei n° 12.527, de
2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o numero de sua inscrigao
junto a Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o
valor do contrato; e e) o processo de contratagao ou aquisigao (art. 4°,
§ 2°, da Lei n° 13.979, de 2020).
Em relagao a justificativa do prego, ressaltamos que ela nao
20.
se confunde com a estimativa de prego prevista, que, em regra, deve
constar no projeto basico simplificado, conforme exigencia do art. 4°-E,
§ 1°, inciso VI, da Lei n° 13.979, de 2020. Tal estimativa tern
significativa utilidade para os casos de licitagao, mas nas situagoes de
contratagao direta, embora se trate de uma pratica salutar, sua
exigencia pode ser mitigada, sobretudo numa situagao de crise como a
ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 2° do citado art. 4°-E
dispensa a estimativa de prego em casos excepcionais. Ja a justificativa
de prego nao e dispensada, pois ela se refere ao proprio prego definido
concretamente no contrato. Assim, a Administragao deve,
minimamente, justificar os pregos contratados, inclusive com a
indicagao da excepcionalidade da situagao, que fundamenta eventuais
pregos elevados.
Ainda sobre a justificativa do prego, importante mencionar
21.
que o § 3° do art. 4°-E da Lei n° 13.979, de 2020, desvincula o prego
estimado do prego contratado, autorizando expressamente a
Administragao a contratar valores superiores ao estimado em
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decorrencia das oscilagoes de mercado, tudo mediantelj|stificativa nos
autos.
Rubrica_^>
6rgao <
Compulsando os autos encaminhados a
22.
assessoramento jundico, verificamos que constam: a) DO'
__
Solicitagao da despesa; c) Pesquisa de prego de mercado (cotagoes); d)
despacho de motivagao da situagao de enfretamento ao coronavirus; e)
e Declaragao de Disponibilidade Orgamentaria - DDO.
Quanto ao projeto basico simplificado, cabe avaliar se ele
23.
preenche os elementos determinados pelo § 1° do art. 4-E da Lei n°
13.979, de 2020:
Declaragao do objeto
Fundamentagao simplificada da
contratagao_________________
Descrigao resumida da solugao
apresentada_________________
Requisitos da contratagao______
Criterios
de
medigao
e
pagamento__________________
Estimativa dos pregos
Adequagao orgamentaria

CONSTA
CONSTA

CONSTA
CONSTA
NAO SE APLICA AS AQUISIQOES
CONSTA
CONSTA

A Administragao apresentou a razao da escolha do
24.
fornecedor e a justificativa do prego, o que atende a legislagao de
referencia, pelo que o process© n§o merece reparo quanto a esse
ponto, conforme art. 26, Paragrafo unico, incisos II e III, da Lei n°
8.666, de 1993.
Os documentos de habilitagao exigidos pelo art. 27 da Lei
25.
n° 8.666, de 1993, foram juntados aos autos, razao pela qual o
process© atende os requisitos da legislagao.
Alem disso, foram consultados o Cadastre de Empresas
Inidoneas e Suspensas - CEIS, o Cadastre Nacional de Condenagoes
Clveis por Ato de Improbidade Administrative do CNJ e o sftio oficial do
Tribunal de Contas da Uniao, nao havendo impedimento para a
contratagao da empresa selecionada.

26.

Como ja dito, a area competente carreou ao processo a
27.
Declaragao de Disponibilidade Orgamentaria.
Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela
28.
ratificagao da autoridade superior e as consequentes publicagoes no
orgao da imprensa oficial e no sltio eletronico oficial da entidade
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f Rs.
contratante, observadas as exigencias do art. 8°, §
20 do art. 4° da Lei no 13.979/2020.

Ida LAI e do § lgL Rubrica^^ ®

II.C - Da dispensa do instrumento de contrato

29.

A Lei n° 13.979, de 2020 traz algumas disposigdeT^erca
dos contratos administrativos assinados com o objetivo de fazer o
enfrentamento a crise do coronavirus. No entanto, nenhum dos
dispositivos ali indicados se aplicam ao caso telado, pois a hipotese
aqui vertida e de aquisigao de bem/insumos para entrega imediata e
sem obrigagdes futuras. Trata-se de ajuste de execugao instantanea.
Esses contratos prescindem do instrumento contratual
30.
formatado nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666, del993. De acordo
com o art. 62, § 4°, da citada Lei Geral de Licitagao, o instrumento de
contrato pode ser substituldo por outra especie de documento
simplificado, independentemente do valor do negocio, nas situagSes de
aquisigao com entrega imediata e integral sem que haja obrigagoes
futuras. Diz o texto legal:
Art. 62. O instrumento de contrato e obrigatorio nos casos de
concorrencia e de tomada de pregos, bem como nas dispenses e
inexigibilidades cujos pregos estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitagao, e facultative nos demais
em que a Administragao puder substituf-lo por outros
instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho
de despesa, autorizagao de compra ou ordem de execugao de
servigo.
(...)

§ 2s Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa",
"autorizagao de compra", "ordem de execugao de servigo" ou
outros instrumentos habeis aplica-se, no que couber, o disposto
no art. 55 desta Lei. '
(...)

§ 42 E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a
substituigao prevista neste artigo, a criterio da Administragao e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nao
resultem obrigagoes futuras, inclusive assistencia tecnica.

31.

Ve-se com isso que a minuta de contrato justificadamente
nao consta do processo em analise, ja que a compra ora desejada pela
Administragao e para entrega imediata e integral, sem previsao de
qualquer obrigagao futura, aplicando-se, subsidiariamente, o art. 62 da
Lei 8.666/93.

U//'*
■K
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32.
Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juizo;7sDreS
os
pressupostos de regularidade juridica dos autos, ressalvado o”juizo de
merito da Administragao e os aspectos tecnicos, economicos e
financeiros, que escapam a analise desse orgao de assessoramento
jundico, podendo o processo de contratagao produzir os efeitos
jundicos pretendidos, nos termos do art 4° da Lei n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
33.
Retornem os autos ao Setor de Licitagoes e Contratos do
Municipio, para prosseguimento.
34.
Sendo assim, respeitados os ditames do dispositive supra,
observada a congruencia entre o objeto e a situagao emergencial a ser
atendida bem como as demais exigencias legais para contratagao com
a Administragao Publica, sugiro, em caso do cumprimento de todos os
requisites alhures especificados, a dispensa de licitagao no presente
caso.
35.
Posto isso, opinamos peia dispensa da licitagao, nos termos
deste parecer.
E o parecer que submeto a consideragao superior.
Boninal - Estado da Bahia, 25 de Janeiro de 2021.

/la? A
Kaick Cruz Oliveira
OAB/BA No 59.030
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ASSUNTO: RATIFICAQAO DO PARECER JURiDICO.

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

Ratificamos o Parecer Juridico ao tempo em que encaminhamos a Comissao
Permanente de Licitagao para que faga se cumprir o quanto nele determinado,
visando a aquisig§o de 300 (trezentos) Testes Rapido IGG e IGM para detecgao do
COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste
Municipio de Boninal, Estado da Bahia, no enfrentamento da Emergencia de Saude
Publica Global decorrente do novo Coronavirus (COVID-19).

Atenciosamente,

Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
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Boninal (BA), 21 de Janeiro de 2021.
;

REF.: Solicita9ao para ratifica9ao dispensa de licita9ao para aquisi9ao de Testes Rapido IGG
e IGM para detec9ao do COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saude deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia, no enfrentamento da Emergencia de
Saude Publica Global decorrente do novo Coronavirus (COVID-19).

Excelentissima Senhora
Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal
Boninal - Bahia

Senhora Prefeita,

Na oportunidade comunicamos a Dispensa de Licita9ao cujo objeto define-se como a
aquisi9ao de 300 (trezentos) Testes Rapido IGG e IGM para detec9ao do COVID-19 para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio de Boninal, Estado
da Bahia, no enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Global decorrente do novo
Coronavirus (COVID-19), dentro do prazo legal de 03 (tres) dias, para que haja ratifica9ao em
favor da empresa CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME?Jpessoa juridica de
direito privado, com sede na Avenida Getulio Vargas, n° 1211, Ponto Central, Municipio de
Feira de Santana, Estado da Bahia, CEP 44.075-432, inscrita no CNPJ sob o n°
CTSS|lMbl^®im§lb;i;^^ll^||iS^S80igpilnscri9ao Municipal sob o
n° 68.647-6, conforme disposto no art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93.
Na oportunidade antecipamos votos de elevada estima e considera9ao.

Atenciosamente,
/ •

V"

/Adriana Araujc} Silva
Secretaria Municipal de Saude
r
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 009/20
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2021

Nos termos da Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, em sua reda?ao
atualizada, RATIFICO e RECONHEQO a situagao de Dispensa de Licitagao,
devidamente enquadrada no artigo 4°, da Lei Federal n° 13.979/2020 e
alteragoes posteriores, nos termos do Parecer Juridico, tornando-o parte
integrante deste ato, determinando sua publicagao como condigao de sua
eficacia, para contratagao direta com a empresa CENTRAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA-ME; .pessoa juridica de direito privado, com sede na
Avenida Getulio Vargas, n° 1211, Ponto Central, Municlpio de Feira de Santana,
Estado da Bahia, CEP 44.075-432, inscrita no CNPJ sob o n° 3'i;!01s3iS'9^Qfi6l:^
65, lnscrig§o Estadual sob n° ;1'5b.473 POO^ME, e Inscrigao Municipal sob o n°
68.647-6, objetivando a aquisigao de 300 (trezentos) Testes Rapido IGG e IGM
para detecgao do COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia

no

enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Global decorrente do novo
Coronavirus (COVID-19), com urn valor global de R$ 11.850,00 (onze mil e
oitocentos e cinquenta reals).
Autorizando neste ato a emissao do competente empenho em favor da mesma.

Boninal (BA), 25 de Janeiro de 2021.

Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
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posterior ao envio nos casos de:
1 - envios feitos ap6s as 18:00h;
2 - envios feitos apos as 14:00h, nos finals de semana e feriados;
3 - No caso de publicagdes em outros veiculos, a publicagao ftca condicionada a remessa do documento
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Prefeitura Municipal de
Boninal publica:
• Despacho de Ratificagao Process© de Dispensa de Licitagao N.°
007/2021 - Process© Administrativo N.° 027/2021. Empresa Central
Produtos Hospitalares Ltda-ME.
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/
DESPACHO DE RATIFICAgAO
f
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2021

Nos termos da Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, em sua reda$ao
atualizada, RATIFICO e RECONHEgO a situagao de Dispensa de Licita^o,
devidamente enquadrada no artigo 4°, da Lei Federal n° 13.979/2020 e
altera9des posteriores, nos termos do Parecer Juridico, tornando-o parte
integrante deste ato, determinando sua publicagao como condigao de sua
eficacia, para contratagao direta com a empresa CENTRAL PRODUTOS
HOSPITALAES LTDA-ME^-pessoa juridica de direito privado, com sede na
Avenida Getulio Vargas, n° 1211, Ponto Central, Municipio de Feira de Santana,
Estado da Bahia, CEP 44.075-432, inscrita no CNPJ sob o n° 3CT;3.59.1/0P.01>
65, Inscrigao Estadual sob’n° 156.473.000-I\/IE e Inscrigao Municipal sob o n°
68.647-6, objetivando a aquisigao de 300 (trezentos) Testes R2pido IGG e IGM
para detecgao do COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia, no
enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Global decorrente do novo
Coronavirus (COVID-19), com urn valor global de R$ 11.850,00 (onze mil e
oitocentos e cinquenta reals).
Autorizando neste ato a emissao do competente empenho em favor da mesma.

Boninal (BA), 25 de janeiro de 2021.

Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmall.com
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ERRATA DESPACHO DE RATIFICAQAO/<?
A

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.°l(ffl9/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2i

CONSIDERANDO ERRO MATERIAL NA PUBLICAQAO DO DESPACHO DE
RATIFICA?AO DO ROCESSO DE DISPENSA DE LICITAgAO N.° 009/2021,
veiculado no Diario Oficial do Municipio de Boninal, Edigao da segunda-feira,
dia

25

de

Janeiro

de

2021

(httPs://sai.io.orq.br/Handler.ashx?f=diario&querv=993&c=95&m=0).

Onde Le-se: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAgAO N.° 007/2021

Leia-se: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAgAO N.° 009/2021

DESPACHO DE RATIFICAgAO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAgAO N.° 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2021

Nos termos da Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, em sua redagao
atualizada, RATIFICO e RECONHEQO a situagao de Dispensa de Licitagao,
devidamente enquadrada no artigo 4°, da Lei Federal n° 13.979/2020 e
alteragoes posteriores, nos termos do Parecer Juridico, tornando-o parte
integrante deste ato, determinando sua publicagao como condigao de sua
eficacia, para contratagao direta com a empresa CENTRAL PRODUTOS
HOSPITALAES LTDA-ME, pessoa juridica de direito privado, com sede na
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

i

PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.bai
CNPJ N° 13.922.612/0001-83
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Avenida Getulio Vargas, n° 1211, Ponto Central, Municipio
Estado da Bahia, CEP 44.075-432, inscrita no CNPJ sob o i\^013.591/00^,
nscrigao Munisi(£ar ^igbVn”
68.647-6, objetivando a aquisigao de 300 (trezentos) Testes Rapido IGG e IGM
para detecgao do COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia, no
enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Global decorrente do novo
Coronavirus (COVID-19), com urn valor global de R$ 11.850,00 (onze mil e
oitocentos e cinquenta reals).
Autorizando neste ato a emissao do competente empenho em favor da mesma.

Boninal (BA), 25 de Janeiro de 2021.

Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
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posterior ao envio nos casos de:
1 - envios feitos ap6s as 18:00h;
2 - envios feitos ap6s as 14:00h, nos fmais de semana e feriados;
3 - No caso de publicapSes em outros veiculos, a publicapao fica condicionada £ remessa do documento
de AutorizapSo de Publicapao avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o e-mail:
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publicacoes@portalimap.org.br e/ou emanuelle@portalimap.org.br
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Diego Melo
Coordenador do Nucleo de Acesso a Informa^ao
Nucleo de Produtos - SAI -Sistema de Acesso a InformaQao
IMAP - Institute Municipal de Administragao Publica
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Caso algum dos arquivos esteja corrompido digitalmente ou em discordSncia com a descrigHo, a
do SAI entrar$ em contato com o responsive! pelo envio. Caso nossa equipe n§o consiga contato af
mesmo dia, o documento seri publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido ou nSo abrir, nao sen
Portanto, verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2021

CONSIDERANDO ERRO MATERIAL NA PUBLICAQAO DO DESPACHO DE
-Vf

RATIFICACAO DO ROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 009/2021,

*

veiculado no Diario Oficial do Municipio de Boninal, Edi9ao da segunda-feira,
dia

25

de

Janeiro

de

2021

(https://sai.io.ora.br/Handler.ashx?f:=diario&auerv=993&c=95&m=0).

Onde Le-se: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 007/2021

Leia-se: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 009/2021

DESPACHO DE RATIF1CAQAO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N.° 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 027/2021

»«>;

^

Nos termos da Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, em sua redagao
atualizada, RATIFICO e RECONHEQO a situagao de Dispensa de Licitagao,
devidamente enquadrada no artigo 4°, da Lei Federal n0 13.979/2020 e
alteragdes posteriores, nos termos do Parecer Juridico, tornando-o parte
integrants deste ato, determinando sua publicagao como condigao de sua
efic&cia, para contratag§o direta com a empresa CENTRAL PRODUTOS
HOSPITALAES LTDA-ME^-pessoa juridica de direito privado, com sede na

Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro - CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE B9|3?T^Afl”
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Centro ^ CEP 4
Telefone: 75 3330-2375 - E-mail: prefeituraboninal:ba@<

CNPJ N° 13.922.612/0001-83
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Avenida Getulio Vargas, n° 1211, Ponto Central, Municlpio de Fei
Estado da Bahia, CEP 44.075-432, inscrita no CNPJ sob o n° 3l ;pi3"59-®
6f;:1nscri^

Municipal sob o n°

68.647-6, objetivando a aquisigao de 300 (trezentos) Testes Rapido IGG e IGM
para detecg§o do COVID-19 para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude deste Municipio de Boninal, Estado da Bahia, no
enfrentamento da Emergencia de Saude Publica Global decorrente do novo
Coronavlrus (COVID-19), com um valor global de R$ 11.850,00 (onze mil e
oitocentos e cinquenta reals).
Autorizando neste ato a emissao do competente empenho em favor da mesma.

Boninal (BA), 25 de janeiro de 2021.

Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal
*
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DECRETO N° 1790/2021. DE 04 DE JANEIRO DE 2021,
"Nomeia membros titulares e suplentes para composigcio da
Comissdo Permanente de Licitagoes no dmbito .da Prefeitura
Municipal de Boninal, para o exercicio de 2021 e dd outras
providencias".
A PREFEITA MUNICIPAL DE BONINAL, Estado da Bahia, no uso de suas atribui^Ses
legais e constitucionais, fundamentada no que dispOe o artigo 51 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de
junhodel993.
DECRETA:
Art. 1° - Fleam nomeadas como membros titulares para comporem a Coinissao Permanente
de LicitagSes no ambito da Prefeitura Municipal de Boninal, as servidoras na forma seguinte:
^ MARIA CONCEICAO ROCHA SANTOS - RG n.° 11.321.965.23-SSP/BA - Presidente
^ CARLA ARUJO SOUZA - RG n.° 09.908.264-06-SSP/BA - Membra
S MARIA AMELIA RITA DOS SANTOS - RG n.° 09.086.071 -30-SSP/BA - Membra
Art. 2° - Ficam nomeadas como suplentes da Comissao Permanente de Licita^Ses da
Prefeitura Municipal de Boninal, as servidoras ALDACI RITA DOS SANTOS SOUZA, RG n.°
09.086.065-91-SSP/BA; LUC1MAR ANTONIA ROCHA DOS AN JOS, RG n.° 39.955.685-0SSP/SP e HOSE MARY DE OLIVEIRA, RG n.° 11.929.764-79-SSP/BA.
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicagSo, retroagindo seus efeitos ao dia
01 de Janeiro de 2021, revogadas as disposigfies em contr&rio.
Registre-se, publique-se.

Gabinete da Prefeita de Boninal - Estado da Bahia, em 04 de Janeiro de 2021.
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Informes Mensais - Dispensa/lnexigibilidade

SIGA - CARTURA - Listagem - Informes Mensais - Dispens
Competencia Processo

Fundamentagao Imp.Oficial

Dt.
Publicagao/Convite Valor TM

01/2021

001/2021-DL

Art. 24, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
06/01/2021
MUNICIPIO

7.800,00

01/2021

001/2021-IL

Art. 25, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
06/01/2021
MUNICIPIO

198.000,00

01/2021

002/2021-DL

Art. 24, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
14/01/2021
MUNICIPIO

14.000,00

01/2021

002/2021-IL

Art. 25, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
28/01/2021
MUNICIPIO

120.000,00

01/2021

003/2021-DL

Art. 24, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
13/01/2021
MUNICIPIO

17.500,00

01/2021

004/2021-DL

Art. 24, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
14/01/2021
MUNICIPIO

15.000,00

01/2021

005/2021-DL

Art. 24, Inciso IV

DIARIO OFICIAL DO
19/01/2021
MUNICIPIO

234.886,00

01/2021

006/2021-DL

Art. 24, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
21/01/2021
MUNICIPIO

15.000,00

01/2021

007/2021-DL

Art. 24, Inciso IV

01/2021

008/2021-DL

Art. 24, Inciso II

DIARIO OFICIAL DO
29/01/2021
MUNICIPIO
DIARIO OFICIAL DO
29/01/2021
MUNICIPIO

01/2021

009/2021-DL

Art. 04, Inciso Caput

DIARIO OFICIAL DO
25/01/2021
MUNICIPIO

01/2021

010/2021-DL

Art. 24, Inciso X

01/2021

011/2021-DL

Art. 24, Inciso X

DIARIO OFICIAL DO
29/01/2021
MUNICIPIO
DIARIO OFICIAL DO
29/01/2021
MUNICIPIO

42.048.50
12.448,20

11.850,00

6.600,00
5.640,00

ADMINISTRA

IDADE
PUBLICA LTDA
pOblica gestAo
INTEGRADA
MUNICIPAL LTDA-ME
JERONIMO
MESQUITA
SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
STAF TECNOLOGIA
LTDA
LINKS SISTEMAS DE
AUTOMAQAO LTDA EPP
POSTO BONINAL
(SIDINEI DOS
SANTOS ALVES)
RODRIGO NEVES
BOA SORTE DE
IGAPORA-ME
PAULO RODRIGUES
DE OLIVEIRA-ME
PAULO RODRIGUES
DE OLIVEIRA-ME
CENTRAL
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA-ME
ANTONIA MACHADO
DA SILVA
PEROLINA DE
QUEIROZ BRITO

Total de registros: 13

https://siga3.tcm.ba.gov.br/webrun/export.jsp?sys=SIG&formlD=464567525&type=LST
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