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ORIGEM: Secretaria de Saúde

JT]STIFICATTVA DE DISPENSA DE LICITAÇÀO, PNNÇO f, ESCOLEA,

I - DO OB,IETO

A presente dispensa de licitação visa a aquisição material de consumo para promover
atendimento em caráter ernergencial para combate ao COVID 19 no municipio de São Bernardoi!ÍA

II - DA JTISTIFICATIVA DA DISPENSA

A necessidade da contratação fundamenta-se em critérios tecnicos lomando por base a transmissão e a doença
causada pelo COVID-Ig, assim como as projeções do seu comportâmento, além das orientações dos órgãos
oficiais de saúde (nacionais e intemacionais), especialmente quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e
equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre oulÍos bens e insumos que se fizerem necessários,

desta maneir4 vem proceder à abertura de processo de Dispensa de Licitação, fundamentado no art. 24,inciso
X da Lei n'. 8.666/93, ahralizâda pela Lei n'. 9.648/98 e observado o disposto no aÍt. 4o da Lei Nacional n.o

13.979/2020, e suas altera@es pela Medida Proúsóriarf 926/2O20.

III - RAZAO DA E,SCOLHA

Menor preço ofertado, demonstrado na planilha constante no pÍocesso

IV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUT{ICIPAI DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO

C1{PJ : 06. 125.389/O00 1-88

As despesas decorrentes da execução do presente contÍato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação
10.30 r 0340. r0 r s.0000- MANUTENÇÀo po FUNTDO MLTNICIPAL DE SAÚDE
339030.000 - Material de Consumo

V - DA HABILITAÇÃO

Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos mnforme abaixo relacionados

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA CONTRATACAO

* Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas alteÍações, em vigor, devidamente registrado no

órgão competente, em se trâtando de sociedade empresariais e, no caso de sociedade poÍ aÉes,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

* Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em

exeÍclcro;

* Registro Comercial, no caso de empresa individual,

{. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ)

.t Registro de inscrição no Cadastro de Contribuinte esladual e alvará de Funcionamento, peÍtinente ao seu

ramo de atividade e compatível com o objeto deste edital.

* Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante (Certidão Negativa
de Débitos do Estado e Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado);
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'!' Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante (Certidão
Negativa de Debitos e Certidão Negativa da Dívida do municipio);

* certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa
Econômica Federal - CEF

* Certidão Conjunta Negativa de debitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União - Receita
Federal. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei (CND/FEDERALCONJTINTA).

* Cenidões de informações sobre infragões. Certidão Negativa de débitos trabalhista - Lei 12440/l I

VI - DAS SANÇOES

oi lem ti

na Secão lt do Capitulo Ma Lei Federal n". 8.666/93.

VII - FI.INDAMI,NTO Lf,GAL

A presente Dispensa encontra respaldo legal no art. 24, inciso IV da Lei n'. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor.

'Artigo 24- É dispênsável a ticitaçlo:

(...)

"Iy - rlos cotos de cra gên b ou d. calariidad. públiea, quando coracterizzda
uryêheia de ücndínen o de siuoçao quê possa ocosion$ prejulzo ott
comp rnder a teguronça dz pessou.t obas, serr.iços, eqrriporrre tos e outros
bêts, púbücos ou porliculores, e sorrreríe pata os bens necessátios oo
atêndirncrrlo da siluaçao eíragêncial ou calornhoso c poro ac porcelas de obros e
seniços que possom ser conelddas no prazo márimo de lto (cen o e oirenla) dhs
contecutivos e irrirrrer pros, coúalos da oconênch da @nettêhcia ou
calonidade, vedoda a pnrrogoçAo d6 rápedir6 conlrüos"

IX - DA RESCISÃO

Para rescisão do contÍato, aplicar-s€-á no que muber, as disposições previstas no art. 77 ao 80 da Lei Federal

r,o.8.666193.

Por hm, informo que o presente pÍocesso administrativo foi autuado com a numeração "Dispensa de Licitação
n". 00212020/CPUPMSB", considerando a oÍdem cronológica seguida por esta Comissão.

Face ao disposto no anigo 26 da Lei n'. 8.66ó193, submelo o ato à autoridade superior para ratificação

São Bemardo - Md 23 de março de 2020

SECRETARIA M DE SAÚDE
IIAROLDO AIRES CASTRO

Secreúrio


