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E8")O  E)A   BAHIA

F€1UFA M INK3 lBU DE IGAFD RÃ

lgaporã -Bahia, 07 de maio de 2020.

A
Assessoüa Jurídica do Município de lgaporã.

Veiiho   por   meio   desta,   encaminhar   o   presente   processo   licitatório   na

MODALIDADE     DISPENSA     DE     LICITAÇÃO     n°     0051/2020,     do     Processo

Administrativo n° 0114/2020, para que seja analisado e emitido Parecer Jurídico do

objeto:   contratação   de   pessoa  física   para   prestação  de   serviço   no   apoio  das

barreiras da vigilância sanitária do município de lgaporã -Bahia, para enfrentamento

da pandemia provocada pelo coronavírus, enquanto durar a situação de emergência

da saúde pública, por meio do Fundo Municipal de Saúde deste município.

Atenciosamente,

ves Souza

icitações
•i   ?i€

Praça Bemardo de Brito,n° 430 -Centro -lgaporã -BA -CEP
CNPJ:  13.811.484/0001J)9

46.490-000 -Fone: 77 -3460-1021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

PROCUIUDORIA GEFUL DO MUNICÍPIO

ESTAD0 DA BAHIA

P Á R F. C F. R

PAF"R JURÍDICO
PROCESSO N° 114/2020 -DISPENSA DE LICITAÇÃO.

DISPENSA N.° 0051/2020

Senhor Presidente:

®

®

DIREITO        ADIvllNISTFUTIVO.        LICITAçÕES        E

CONTRATOS.         DISPENSA         DE         LICITAÇÃO.

CONTRATAÇÃO      DE      PESSOA      FISICA      PARA

PRESTAÇÃO    DE    SERvlços    DE    APOIO    NAS

BARREIRAS     DA     VIGILÂNCIA     SANITÁRIA     NO

MU N ICI PIO             DE             I GAPO RÃ-BA,             PARA

ENFRENTAMENTO    DA    PANDEMIA   PROVOCADA

PELO    CORONAVÍRUS,    POR    IVIEIO    DO    FUND0

lvIUNICIPAL DE SAÚDE.

\

1.    RELATÓRIO:

Temos para análise deste PARECER, Consultoria sobre o pleito

formulado  pela  Comissão  de  Licitação do  município  de  lgaporã-BA,  no sentido da

cwmTei+açâo  cl.ireh  dispensa  de  licitação  com    base  na  lei  federal  .°  13.797R020,

para  contratação  de  pessoa  física  para  prestação  de  serviços  de  apoio  nas  barreiras  da
vigilância sanitária no município de lgaporã-BA.  para enfrentamento da pandemia provocada

pelo corinavirus,  por meio do fundo municipal de saúde.

Os  autos foram  regularmente formalLzados e encontram-se  instruídos

com  os  documentos  necessários  em  obediência  as  legislações  especificas,   não  sendo

necessário levantar rol das documentações carreadas aos autos.

PRAÇA BERNARDO DE BRITO,  n° 430 -CENTRO -lGAPORÃ - BAHIA

E-MAIL: juridico@igapora.ba,gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

®

®

2.     ANALISE    JURIDICA:     DA    ADEQUAÇÃO     DA    IVIODALIDADE    LICITATÓRIA

ELEITA:

lmportante  salientar,  que  o  exame dos  autos  processuais  restringe-  se

aos seus aspectos jurídicos, exoluídos, porianto, aqueles de natureza técnica.  Em relação a

estes,    partiremos   da   premissa   de   que   a   autoridade   competente   municiou-se   dos

conhecimentos  específicos  imprescindíveis  para  a  sua  adequação  às  necessidades  da

AdministEção, observando os requisitos legalmente impostos.

A  presente  dispensa  de  Licitação  sob  n.°  051/2020,  com  a  contratação

direta,  versa  sobre  a  possíbilidade  de  contratação  de  pessoa  física  para  prestação  de

serviços  de  apoio  nas  barreiras  da  vigilância  sanitária  no  município  de  lgaporã-BA,  para

enfrentamento  da  pandemia  provocada  pelo  corinavirus,  por  meio  do  fundo  municipal  de

saúde,   tem  previsão  legal  no  art.  4°,  da Lel  n.° 13.979/2020  e suas  alterações dada  pela

Medida provisória n.° 926/2020 que a proposito abaixo reproduzimos:                                         t s

No que interessa ao tema objeto deste parecer, estabelece a Lei federal n,
13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória n° 926/2020:

aAri.  4o É dispensávei a licitação_parp aquislçã.o dp bens, S?rviços,__i_Tfl_¥3IV.e_

àe- ®ngenhaha,  e  insumos desüftados à.o ®qr?ritamenfo qa =T3rfi_fT,C_i.a_ d.e_-sàód: púbiicá  de  importância  i_niemac_ior!?i  geco_mn!e.d.o  cpT.n^r!ru^s^^d^£
-que tr:ta  estii  Lei". iRedação dada pela Medida Provlsória n° 92ô, de 2020).

(Grifamos)
§  io A dispensa de  iicitação a que .se  refere  o capyt c!este. arii_qq _f_teT,P3±_ria.e_•aplica-se ' apenas   enqúianto   berdurar   a   em?rgéncia   de   saúde   pública   de

ihportância intemacional decorrente do coronavírus.

§  2° Todas as contratações gu  aquisiç9.es  rpa.Iizadas cç!.m fup_ro__n.e_sta_Le_i.S_3ra.o_
íriediátariente   disponi-biiizadas  ém   5ítio  c]ficiai  especifiico..na   rede   yi.undiai \~de
co;h;putadores    (iniemet).    contendo±    r!o__gue    cguper,    alérT   da.s  .i^n.fgnpap_Õp_s_
prejistas no § 3o do ari.  8° da Lei n° 1?.5_27, de !8 de ngve.mbro_.±.F_!., o_ n_o_m_e_'do contratad-o,  o  número de  sua  inscrição na  Recefta Federal  dg  PTsil,  o prazo

contr&lual. o valor e o respectivo  processo de contrstação ou aquis¢ao.

§  3°  Excepcionalmente,  será  posslvel  a  contratação  de  fomecedora  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  susp?nso,
quando  se  tratar,  comprovadamente,  de  única  fomecedora  do  bem  ou  serviço  a
ser adquirido. (lncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

ÉRAÇA BERNARDO DE BRITO,  n° 430 -CENTRO -lGAPORÃ - BAHIA
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PREFEITUFU MUNICIPAL DE IGAPORÃ

PROCUFUDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

®

An. 4°-A A aquisiçâo de bens e a contratação de serviços a que se refere Ó caput
do  art.  4°  não  se  resmnge  a  equipamentos  novos,  desde  que  o  fomecedor  se
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
(lncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020).
Art. 4°-8 Nas dispensas de licftação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-
se atendidas as condições  de:(lncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

1-  ocorrência  de  situação  d®  emergêncla;(Incluído pela Medida Prcivisória n°
926, de 2020) (GRIFAMOS)

11- necessidade de pronto atendimento d?_sP!gs_ã_o de em®rgência; (Incluldo
pela M®d[da Provlsória n° 926. de 2020) (GRIFAMOS)
iii- exlstência de risco a segurança de pessoas, obms, prest?.çãg qe seryiços,
"uipam®ntos e outros beF\s,_ _p_€PIEpgs_ p.q_p_?rüculares;  ® (Inclu[do pela
rieülda Provisória n° 92G. d® 2020) (GRIFAMOS)

NE
No   caso  veriente,   pressupõe-se  correta   a   opção   pela   Dispensa   de

l.icitação, uma vez que presentes os requisitos impostos pela legislação que rege a matéria.

É  impokante  salientar  que  o  municipio  de  lgaporãJba  encontra-se  em
estado de calamidade,  conforme clispõe   o Decreto  munkstoal  de  n° 34 de 01  de  abril  de
2020, que transcrevemos:

U Estado de calamidade Públ-ica no municipio de  lgaporã-Ba, para os fins do ari.q55

da Lei complementar federal n.° 1010 de 04 de maio de 200P em._v!rt.u.q_e 9_a. crisp
de saude bublica deccorrente da pandemia do novo coronavirus (CO.ylD-1.9). pelo
periodo   de   90(novne{8)   dias,   em   razão   do   risco   de   pandemiiss   do   novo
Coronavírus.o

DA ESCOLHA PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 4°, DA LEI N° 13. 979/2020.

0 artigo 4° 8 da Lei n° 13.979E020, prevê a dispensa de licitação quando

houver:

1-   ocomência   d®   Situação    de    emergéncia;(Incluído   pela    Medida
Provisória n° 926, de 2020) (GRIFAMOS).

11  -  necess]dade de pronto  at®ndimento  d? _e]_tua_ç_ão_ 1.€_e_p®rgêncEqô
(Inclu[do pela Medldia Provksória n° 92G, d® 2020) (GRIFAMOS)
iil- exlstência de risco a segurança de possoas, obns, presteção de
serviços,equipamentoseo!ftos_b_e_r!s,.p_a_b_Ii_fes_p_u.p.a_r_t_I`culares;e
(Inclútdo pdla -Medida Provisóría n° 926, de 2020) (GRIFAMOS).

Os três incisos do dispositivo prevêem de forma exemplificativa as

hipóteses de dispensa,  sendo certo que poderá haver outros casos concretos enquadráveis

PRAÇA BERNARDO DE BRITO,  n° 430 -CENTRO - lGAPORÃ - BAHIA
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PREFEITURA MUNICIPALDE iGApoRÃ           '`|?V

PROCUFUDORIA GEFUL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

çfiúú`CmAÚ`àz;£`+t

no "caput" deste permissivo legal.

Diante do exposto, verifica-se que a escolha da Administração pela

Dispensa   de   Licitação,   amoldando-se   perfeitamente   nos   ditames   legais   da   Lei   das

Licftações, sendo tal escolha irrepreensível.

Verifica   aínda,   que  o  contratado:   lzANILTON  ALVES   PEREIRA

CPF: 524.787.425-00, cumpre com todas as exigências legais de habilitação e regularidaáe

fiscal.        _

®

4.           FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 4 DA LEI N° 13.797ffi020:

Analisada  a  questão  referente  à  possibilidade de  contratação  mediante

dispensa.de licitação,  cumpre agora examinar a observância dos requisitos legais impostos

no art. 4° da Lei n° 13.797/2020.
`.\

Com efeito, neste caso par[icular, as exigências atinentes consistem.    `.`

em:

a)     Dispensa de estudo prévio;
b)    Termo de referencia ou projeto basico simplificado que deverá

conter:

b.1) declaração do objeto;

b.2) fundamentação simplificada da contratação;

b.3) descrição resumida da solução apresentada;

b.4) requisitos da contratação;

b.5) critérios de medição e pagamento;

b.6) adequação orçamentária;

b.7)     estimativas    dos    preços    obtidos    com    base    em

parâmetros mínimos definidos em lei, como por exemplo, pesquisa no Pohal de Compras do

PRAÇA BERNARDO DE BRITO,  n° 430 -CENTRO -lGAPORÃ -BAHIA
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PREFEITUFU MUNICIPAL DE IGAPORÃ

PROCURADORIA GEIUL DO MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA
`,o;'#c,F

Govemo ,Federal;  pesquisa  publicada  em  mídia  especializada;  sftes  especializados  ou  de
domínio amplo. etc;

c)          Justificativa do preço e relativização e dispensa;
d)          Publicidade;
e)          Píesunções admitidas pela lei;
f) Possjbilidade de contratação de empresas declaradas

inidôneas ou com suspensão do direfto de licitar/contratar com a Administração Pública;
g)           Possibilidade de contratação de empresas com

dispensa de apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:
h)          Redução de prazos nos procedimentos de pregão;
i)            Efeito dos recursos;
j)            Dispensa de audiênoia pública;
k)          Prazo dos contratos;
1)            Acréscimos e supressões obrigatórios.

Resta regularmente cumprida a exigência legal prevista na Lei  13.737/2020.

5.   CONCLUSÃO:

Assim,   conclui-se,   quanto   à   instrução   processual,   que  os   requisitos

inerentes  foram  devidamente  cumpridos  no  presente feito,  pelo  que  somos  de  parecer

favorável a contratação, via DISPENSA com base na lei 13.979/2020.

Registro,  por fim,  que  a  análise  consignada  neste  parecer se  ateve  às

questões jurídicas observadas na instrução processual e na Lei n° 13.979A2020.

Destahe, não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica os

elementos   técnicos   pehinentes   ao   certame,   como   aqueles   de   ordem   financeira   ou

orçamentária,  cuja  exatidão deverá  ser verificada  pelos  setores  responsáveis e autoridade

competeÃte.

:R,,:!aN::2r!F3â:,9Ã:â;iEVÊ,;#;Tgl&àaN:E:;d:e,;:9Ásmâ;,d#aàpor
EDILENE EMILIA AZEVEDO BRIT0

Assessora Jurídica
OABmA 675®

Dec. N.° 25 de 03/01/2017
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ESTADO   l)A   BAHIA

HÜE]luFUMUNICIF"DEIGAFOFü

luTIFICAÇÃO DO ATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 0051/2020 ;_str+
t``

:=T            :l_i-

"4S'coÍ?8s.jo`¢V`S<

0  Prefeito   do   Município   de   lgaporã   -   Estado   da   Bahia,   no   uso   de  suas`

atribuições   legais,   ratifica   o   Processo  Administrativo  sob   no.   0114/2020,

objetivando    a    contratação    por    DISPENSA    DE    LICITAÇÃO    do    CONTRATADo:

IZANILTON  ALVES  PEREIRA,  inscrito  no  CPF  sob  no  524.787.425-00,  residente  e

domiciliado  na  Rua  A,  n020  -  bairro  lrmã  Dulce,  Igaporã  -  Bahia,  CEP:  46.490-

000,   referente   a   prestação   de   serviços   de   apoio   nas   barreiras   da   vigilância

sanitária  do  município de  lgaporã  -Bahia,  por meio do  Fundo  Municipal  de Saúde.

0  valor  global  do  contrato  é  de  R$  6.600,00  (seis  mil  e  seiscentos  reais),

tendo   sido    observadas    as   determinações    constantes    no   Artigo   40,    da ,  Le.i

13.979/2020.

Praça Bemardo de Brito,  n° 430. Centro -CEP: 46.490000 -lgaporil -Bahia -Fone:  (77) 3460-1021
CNPJ:  13.811.484/0001Ú9
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EffiDiú#AMUNcimLDEiGAR)RÃ

DECLAIUçÃO

®            oLL4/D2eoc:aor: cu::r:o,,::t:çãdoe é da'r::tn°t'ratqauç:o °da ppre°sç::S:s,c:d):Á:j[SLtTr::jvA°Lv::

PEREIRA,.  inscrito  no  CPF  sob  no  524.787.425-00,  residente  e  domiciliado  na  Rua

A,   n020   -   bairro   lrmã   Dulce,   Igaporã   -   Bahia,   CEP:   46.490-000,   referente  a

prestação  de  serviços  de  apoio  nas  barreiras  da  vigilância  sanitária  do  município

de   lgaporã   -   Bahia,   por   meio   do   Fundo   Municipal   de   Saúde,   foi   devidamente

publicado  no  quadro  de  avisos  e  comunicações  da  Prefeitura  Municipal  de  lgaporã
-Estado.da  Bahia,  em 07 de maio de 2020.

Para que surta os efeitos legais, firmo a  presente declaração.

Igaporã-BA,  07  de  maio de  2020.

JeanéJpereira da
CPF -737.611.2

Servidora

r   '`= ,`  1,, '.i
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IGAPORÂ .  BAHIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE

DlspENSA DE Llcrl`A

E§TAl)O   DA   BAHIA

PREFE]luF3A M UN IC IFAL DE IGAFD Fü

l.ROCESSO ADMINISTRATIVO N® 0114/2020
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NQ 0051/2020

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IGAPORÃ -ESTADO  DA BAHIA,  no  uso de  suas atríbuições e nos termos  do Art.  26,  caput,

ratifica  a  DISPENSA DE  LICITAÇÃO  N9 0051/2020,  com  base  no artigo  24,  lnciso  lv, da  Lei  Federal  m 8.666/93,  e sua5

alterações.  CONTRATADO:  lzANILTON  ALVES  PEREIRA,  Pessoa físlca,  inscrlta  no  CPF  sob  n9  524.787.425-00,  residente

na  Rua  A,  nQ2o  -bairro  lrmã  Dulce,  lgaporã  -Bahia,  CEP:46.490-000.  OBJETO:  contratação  de  pessoa  física  para

prestação  de  serviço5  para  apoio  na  vigilância  das  barreiras  sanitárias  do  município  de  lgaporã,  para  combater  a
Pandemia de Corona Vírus, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública, conforme art. 49 da lei federal
ngi3.979/2o,  tendo  prazo  máximo  de  iso  dlas.  VALOR  GLOBAL:  R$6.600,00  (seis  mil  e  selscentos  reais).  lgaporã  -
Bahia, 07/o5/2020 -José Suly Fagundes Netto -Prefeito Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N9 0115/2020
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÊ 005Z/20Z0

0 PREFEITO MUNICIPAL DE  IGAPORÃ -ESTADO  DA BAHIA,  no uso de suas atribuições e nos termos do Art.  26, caput,

ratiflca  a  DISPENSA DE  LICITAÇÃO  N9 0052/2020,  com  base no artlgo 24,  lnciso  lv, da  Lel  Federal  m 8.666/93,  e suas

alterações.  CONTRATADO:  PAULO  CESAR  PEREIRA  DA  SILVA,  Pessoa  físlca,  'inscrita  no  CPF  sob  nQ  383.349.168-09,

residente na  Fazenda  Ralz,  n904 -zona  rural,  lBaporã -Bama,  CEP:46.490-000.  OBJETO: contratação de pessoa físlca

para  prestação de serviços para apoio na vigllância da5 barreiras sanitárias do munícípio de lgaporã, para combater a
Pandemia de Corona Vírus, er`quanto durar a situação de emergência em saúde públi.ca, conforme art. 49 da lei federal

n913.979/20,  tendo  prazo  máximo  de  180  dias.  VALOR  GL0BAL:  R$6.600,00  (seis  míl  e  seiscentos  reais).  Igaporã  -

Bahia, 08/05/2020 -José Suly Fagundes Netto -Prefelto Municipal.

®

Prciça Bernardc) de Brito, nQ430 - Centro, Igapcirã - Bahia, CEP: 46.490floo
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