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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ORIGEM:

VISTO:

Secretaria de Saúde

JTISTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÀO, PREÇO E ESCOLHA
I

DO OBJETO

-

A

presente dispensa de licitação visa

a

aquisição material de consumo

para

promover

atendimento em caráter emergencial para combale ao COVID 19 no municipio de São Bernardo/MA

II - DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA
A necessidade da contratação fundamenta-se em critérios lécnicos tomando por base a transmissão e a doença
causada pelo COVID-Ig, assim como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos
oficiais de saúde (nacionais e internacionais), especialmente quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e
equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários,
desta maneira, vem proceder à abertura de processo de Dispensa de Licitação, fundamentado no art. 24,inciso
X da Lei n". 8.666/93, atualizada pela Lei n'. 9.fl8/98 e observado o disposto no art. 4o da Lei Nacional n."
13.97912020, e suas alterações pela Medida Provisóriao" 926/2020.

III - RAZÃO

DA ESCOLHA

Menor preço ofertado, demonstrado na planilha constante no processo.

TV -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deconentes da execução do-presente côntrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação
10.301.0340. 1015.0000- MANUTENÇAO DO FUNDO MLTNICIPAL DE SAUDE
339030.000 - Material de Consumo

V-DA HABILTTAÇÃO
Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados:

DOCU M ENTOS NECESSÁruOS PARA CON:LTTÂTÂÇÁO:

*

Ato Conslitutivo, estatuto ou contÍato social, com suas altera@es, em vigoq devidamente registrado no
óÍgão mmpetente, em se tratando de sociedade ernpresariais e, no caso de sociedade por aÉes,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,

t

Inscrição do ato constitutivo, no cilso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

*

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

.1.

Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
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Registro de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual 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 (Ceíidão Negativa
de Debitos do Estado e CeÍtidão Negativa da Divida fuiva do Estado);

Prova de Regularidade paÍa com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante (Cenidão
Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Diüda do município);

*
*

certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa
Econômica Federal - CEF
Certidão Conjunta Negativa de debitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União

Federal. Prova

de regularidade relativa

à

-

Receita

Seguridade Social, demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei (CND/FEDERALCONJLTNTA).

.i.

Certidões de informações sobre infrações, Certidão Negativa de débitos trabalhista

- Lei

12440/l I

VI - DAS SANÇÕES
O inadimplemento dos prazos e condições deste termo suieitará a lisÍaLts às
na Seção II do Capitulo

Ma

sal1ções

admínislrativas pÍeyistas

Lei Federal n". 8.666/93

VII - FTINDAMENTO LEGÀL
A presente Dispensa encontÍa Íespaldo legal no art. 24, inciso IV da I-ei n'. 8.ó6ó193 e suas alterações
posteriores, em Íazão de tratâr-se de contratação de pequeno valor.

Artigo 24 - E dispe$ável a licitrção:
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IX.

DA RESCISÃO

Para rescisão do contÍato, aplicar-se-á no que coubeq as disposiçôes preüstas no art. 77 ao 80 da Lei Federal
n'. 8 666/93.

PoÍ fim, informo que o presente pÍocesso administrativo foi autuado com a numeração "Dispensa de Licitação
n'. O03120201CPLIPMSB", considerando a ordem cronológica seguida por esta Comissão.

Face ao disposto no artigo 26 da Lei

n'. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação
São

Bernardo MA, 27 de março

DE SAÚDE

SECRI,TARIA

HAROLDO AIRES CASTRO
Secretário

de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAI. DE SAO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DECLARAçÃO DE ADEQUAçÃO OnçArUerTÁRrA E FTNANCETRA
(lnciso ll, Art. 16, LC n'.101/2000)
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para promover atendimento em
caráter emergencial parâ combate ao COVID 19 no municipio de São BemardoÀ,ÍÀ
Na qualidade de Ordenador de Despesa, declaro para os efeitos do inciso II do anigo 16 da Lei Complementar
n". 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa especificada no presente processo, possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes OÍçamentárias (LDO).
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sâo Bemardo

HAROLDO AIRESCASTRO
Secretário Municipal Saúde

- MA,

27 de março de 2020
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