
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO

DISPENSA DE LICITAÇAO N° 018/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE
CANALIZAÇÃO.

DATA: 25/05/2020
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O fício n° /2020

Amarante do Maranhão/MA, 25 de maio de 2020.

A Sua Excelência, o Senhora 
Jo ice  Oliveira M arinho Gomes
Prefeita Municipal de Amarante do Maranhão/MA

Assunto: Aquisição do equipamento de
canalização para Secretaria Municipal Saúde 
de Amarante do Maranhão-MA.

Excelentíssimo Senhora,

Solicito de Vossa Excelência que autorize Aquisição do equipamento de canalização para
Secretaria Municipal Saúde de Amarante do Maranhão-MA, em virtude da pandemia do COVID-19
(coronavírus) declarada pela Organização Mundial de Saúde -  OMS.

A transmissão do coronavírus no Brasil já  foi considerada comunitária, conforme Portaria 
do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. Com isso, 
para o enfrentamento dê uma epidemia, se requer a referida aquisição para o tratamento clínico dos 
casos diagnosticados.

A necessidade da contratação supramencionada é de suma importância para o melhor 
atendimento e prestação do serviço essencial de saúde dos pacientes do município, bem como o 
tratamento dos infectados pelo o vírus.

Neste diapasào é necessária a Aquisição do Equipamento de Canalização para Secretaria 
Municipal Saúde de Amarante do Maranhão-MA.

Por tini, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,

A Hp X ---- -------
Heryland Duutíjd JJarros Gomes Martins

Secretaria Municipal de Saúde
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TERM O I)E REFERÊN CIA SIM PLIFICADO1

1. DECLARAÇÃO DO O BJETO :

L I. O presente Termo de Referência tem por finalidade de Aquisição do Equipamento de 
Canalização para Secretaria Municipal Saúde de Amarante do Maranhão-MA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. A presente contratação faz parte das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19), considerando-se para 
fins de julgamento como a proposta mais vantajosa, para aquisição do objeto, a fim de suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde.

2.2. Acresce, ainda, que a presente contratação se encontra amparada pelo disposto pela Lei Federal n°
13.979. de 06 de fevereiro de 2020. alterada pela Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 2020. 
Neste sentido, a contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4o, da Lei supra, em 
\ irtude da situação emergencial.

2.5. Ademais, todo o território do Brasil foi declarado como área de transmissão comunitária 
conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento
de casos.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO O BJETO :

3.1. Lm todos os itens, deverá constar a marca e/ou fabricante e/ou laboratório.

ITEM DESCRIÇÃO UN1D QUANT. V. UNIT V.TOTAL
1 Chicote de aço inox 1/4 para central de gases UN1D 4
"t Posto de parede para ar comprimido UNID 3
-* Posto de parede p/o2 UNID 3
4 Painel alarme O2 UNID 1
5 Painel alarme ar comprimido UNID 1
6 Regulador de posto p/ ar comprimido UNID 2

7 Regulador de posto p/ O2 UNID 2

8 Regulador p/ O2 com fluxómetro UNID 25
9 Umificador c/ cânula UNID 40
10 Gás ar comprimido M3 UNID 590

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:

Art 4 -l\. caput o § l 8' da Lei 13.979/2020: Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da em ergência que trata 
esta Lei será  adm itida a a p resen tação  tle term o dc referên cia  sim p lificado ou de projeto básico simplificado. (G R IF O  N O SSO ).
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4.1. Os itens objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois os padrões de 
desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1, por meio de especificações 
no mercado.

5. ESTIMATIVA DE CUSTO:

5.1. A estimativa de custo para a aquisição do objeto deste TR será realizada após consulta/pesquisa 
no mercado do valor dos itens a serem adquiridos, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base 
no artigo 4o- E. da Lei 13.979/2020.

6. D1SPONIBILIZAÇÃO RELATIVA A PROPOSTA DE PREÇOS:

6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:

6.1.1. Havendo o livre interesse da proponente, esta poderá à seu critério fornecer mediante doação, 
no todo ou em parte, do quantitativo que consta especificado no objeto deste TR, especificado no 
item 3.1.:

6.1.1.1. Especificação clara e detalhada do objeto, atendendo os requisitos indicados no item 3.1 
deste Termo de Referência Simplificado;

6.1.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta, em algarismo, já  
incluídas, discriminadamente. todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, 
inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na 
legislação, com cotações em moeda corrente nacional;

6.1.1.3. Indicar o prazo de validade da proposta, contados da data de sua apresentação, que não 
poderá ser inferior a 10 dias:

6.1.1.4. Prazo de entrega será IMEDIATO, a partir da autorização da contratante, devendo ser 
entregue em local indicado na Ordem de Fornecimento.

6.1.1.5. Apresentar garantia do fabricante atendendo a legislação vigente, relativa à solução de 
problemas no que tange as embalagens, produtos avariados, bem como todo e qualquer defeito 
de fabricação apresentado e terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus 
adicional para a Contratante.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

7.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a Autoridade Competente, excepcionalmente e 
mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal 
e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a 
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social.

7.2. O prazo de entrega dos bens é conforme subitem 6.1.5, contados da apresentação da nota fiscal 
ou fatura correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua
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apresentação, em REMESSA ÚNICA (mesmo que ocorra de forma fracionada), conforme solicitação 
da Secretaria de Saúde.

7.3. O recebimento e a aceitação definitiva item estará condicionado após avaliação pelo 
responsável técnico, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável;

7.4. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes neste Termo de Referência Simplificado;

7.5. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Termo de Referência 
Simplificado, fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade 
inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança rompidos (quando houver);

7.6. O item objeto deste TR deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de 
produção atual do fabricante, em perfeitas condições de uso e de consumo, nos termos da legislação
vigente;

7.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos produtos, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor Contratado, 
sendo de até 24 (vinte e quatro) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos produtos, 
contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.

7.8. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato.

S. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO:

S.E São responsabilidades do CONTRATADO:

8.1.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento;

8.1.2. Colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, os meios necessários à 
comprovação da qualidade do item, permitindo a verificação das especificações em 
conformidade com o descrito no item 3.1;

8.1.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), dentro dos padrões de certificação de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;

8.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos;

8.1.5. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo 
contratante, sem prévia autorização;
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8.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, durante a vigência do contrato;

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

9.2. Proporcionar todas as facilidades para que o Contratado possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas:

9.3. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda o item. aos requisitos mínimos constantes no item
3.1 deste Termo de Referência Simplificado;

().4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente 
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal n° 8.666/93;

9.5. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a efetiva
entrega dos produtos;

9.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes do item 
que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

‘>.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos produtos permanentes que compõem o objeto deste termo.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1. Os recursos orçamentários excepcional, necessários aos adimpiementos das obrigações 
contratuais no presente exercício de 2020, estão assegurados no orçamento do Município em rubrica 
exclusiva para o enfrentamento do COV1D-19.

11. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, em moeda 
corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e 
ocorrerá de forma antecipada, de acordo com o fornecimento de forma parcelada, mediante a 
apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura:

11.1.1. Justifica-se a forma de pagamento estipulado no sub item 11.1, visto que é um período 
que essas empresas possuem enorme demanda, e necessitam uma garantia que o 
CONTRATANTE honrará o contrato.

11.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.

11.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
conforme o caso.
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11.3.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM =f Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0.00016438. assim apurado:

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente Termo de Referência 
Simplificado, que não poderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Comarca de Amarante 
do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

I = (T X ) I = (6/100) 
365

I = 0.00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

Amarante do Maranhão (MA), 25 de maio de 2020.

5
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DESPACHO

Processo n° 00127/2020

De acordo com as informações constantes neste Processo, autorizo a solicitação de 
Aquisição do Equipamento de Canalização para Secretaria Municipal Saúde de Amarante 
do Maranhão - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência, com fulcro no disposto no art. 4o, da Lei Federal n° 13.979/2020, com redação dada 
pela Medida Provisória n° 926/2020 e encaminho ao Chefe da Casa Civil para providenciar a 
execução do procedimento de contratação dentro das formalidades legais.

Necessário informar que o objeto contratado corresponde tão somente à parcela 
necessária para o enfrentamento do COVID-19, nos termos já declarados nos autos e no Termo 
de Referência.

Amarante do Maranhão - MA, 26 de maio de 2020.

Respeitosamente,

Doice O l iv e ir a  M arinho Gomes
Prefeita Municipal.

Amarante do Maranhão - MA
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DESPACHO

Proc. 00127/2020

De acordo com as informações constantes neste processo e autorização de 
encaminhamento da Prefeita do pleito conforme a lei; realizo os seguintes encaminhamentos:

a) ao Departamento de Compras Municipal para a realização da pesquisa de 
mercado para juntar o mapa de cotações com propostas comerciais;

b) ã Secretaria de Adm. Planejamento e Gestão para informar se há recursos e 
realizar a reserva da respectiva Dotação Orçamentária;

■
c) à CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação e juntar minuta 

edital;
d) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;
e) ao Ordenador de Despesas decidir sobre a autorização da deflagração do 

procedimento licitatório;
f) à CPL para providências;
g) à Controladoria Interna para averiguação da legalidade dos atos e;
h) ao Ordenador de Despesas para deliberação.

Amarante do Maranhão -  MA, 26 de maio de 2020.

Respeftosamente, /

Héron dos Reis Gomes Juniór 
Secretário de Fazenda e Gestão Oi^amentária.
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OXIGÊNIO, ACETILENO E MISTURAS

QflirLÍqüiai
Im pergás C om ércio e Transporte  L tda

CNPJ: 10.869.706/0001-48 
Insc. Est.: 12.316.004-9

PROPOSTA DE PREÇO

ATT: HERYLAND 
SECRETÁRIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARANTE 
CNPJ: 11.394.580/0001-65 
RUA: DEPUTADO LA ROQUE S/N

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S3, a nossa proposta relativa ao objeto acima 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a 
ser verificadas na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 
das condições em que se desenvolverão os trabalhos.

PROPONENTE: Diego Pereira Brandão
RAZÃO SOCIAL: ImperGás Comércio e Transporte Ltda
SEDE: Rua: Longitudinal 03, QD 22, Lote 31 -  Colinas Park, Imperatriz -  Ma
CNPJ: 10.869.706/0001-48

PROPOSTA DE PREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNT VALOR TOTAL
01 CHICOTE DE AÇO INOX % PARA 

CENTRAL DE GASES
UN 04 R$ 400,00 R$ 1.600,00

02 POSTO DE PAREDE AR 
COMPRIMIDO

UN 03 R$ 150,00 R$ 450,00

03 POSTO DE PAREDE P/ O2 UN 03 R$ 150,00 R$ 450,00
04 PAINEL ALARME O2 UN 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
05 PAINEL ALARME AR COMPRIMIDO UN 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
06 REGULADOR DE POSTO P/AR 

COMPRIMIDO
UN 02 R$ 400,00 R$ 800,00

07 REGULADOR DE POSTO P/ O2 UN 02 R$ 400,00 R$ 800,00
08 REGULADOR P /O 2 COM 

FLUXÔMETRO
UN 25 R$ 500,00 R$ 12.500,00

09 UMIDIFICADOR C/ CÂNULA UN 40 R$ 60,00 R$ 2.400,00
10 GÁS AR COMPRIMIDO M 3 M 3 590 R$ 45,00 R$ 26.550,00

Valor total da proposta: R$ 47.550,00

Rua Longitudinal 03, Quadra 22, Lote 31 - Colinas Park - Fone: (99) 3523-6827 - Imperatriz- MA
E-Mail: impergas@hotmail.com

mailto:impergas@hotmail.com
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©  flir Liquide
Im pergás C om ércio e T ransporte  L tda

Proposta válida por 10 dias.
Prazo de entrega à combinar. 
Condições de pagamento: 15 dias. 
Garantia: Total
Transporte: Por conta do em itente

CNPJ: 10.869.706/0001-48 
Insc. Est.: 12.316.004-9

Rua Longitudinal 03, Quadra 22, Lote 31 - Colinas Park - Fone: (99) 3523-6827 - Imperatriz- MA
E-Mail: impergas@hotmail.com

mailto:impergas@hotmail.com


Comércio e Transporte de Gases Ltda.

SECRETÁRIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE AMARANTE 
AMARANTE - MA

CNPJ: 10.420.831/0001-76 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12308194-7 

ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz 260 -  Bairro Bacuri 
CEP 65916-170 - Imperatriz-MA 

TELEFONE: (99) 3525-0042 - (99) 3524-3500 
E-MAIL: comercialoxitech@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL 
FORNECIMENTO DE GASES E EQUIPAMENTOS

FORNECEDOR: OXITECH COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA 
CNPJ: 10.420.831/0001-76 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12308194-7
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz, 260 - Bairro Bacuri - CEP: 65916-170 - Imperatriz-MA 
TELEFONES: (99) 3525-0042 - (99) 3524-3500 - (99) 98826-2344

GASES E/OU EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO/MATERIAL UNID QUANT. VLR UNIT R$ VLR TOTAL R$

1 CHICOTE DE AÇO INOXYa PARA CENTRAL DE GASES UNID 4 432,00 1.728,00
3 POSTO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO UNID 3 162,00 486,00
4 POSTO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO UNID 3 162,00 486,00
5 PAINEL ALARME OXIGÊNIO UNID 1 1.080,00 1.080,00
6 PAINEL ALARME AR COMPRIMIDO UNID 1 1.080,00 1.080,00
7 REGULADOR DE POSTO PARA AR COMPRIMIDO UNID 2 432,00 864,00
8 REGULADOR DE POSTO PARA OXIGÊNIO UNID 2 432,00 864,00
9 REGULADOR OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO UNID 25 540,00 13.500,00

10 UMIDIFICADOR COM CÂNULA UNID 40 64,80 2.592,00
11 GÁS AR COMPRIMIDO M3 M3 590 48,60 28.674,00

VALOR TOTAL 51.354,00

Cinqüenta Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias 
VALIDADE DA PROPOSTA: 20 Dias

IMPERATRIZ-MA 04/061 !Q20

VAZ DE ANDRADE 
GERENTE COMERCIAL 

(99) 98828-2320

mailto:comercialoxitech@gmail.com
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IM PE R A T R IZ , 03 de junho de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-MA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARANTE 
At.: HERYLAND 
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Objeto: Cotação de Gases

Prezados Senhores,

Agradecendo vossa solicitação, temos a satisfação de apresentar nossa proposta com ercial. 

Em caso de dúvidas em relação a esta proposta, favor contatar-nos pelos telefones: (99) 4102-

Rua Anajás, 08-  Parque das Palmeiras-CEP 65.911-769 Telefone: (99) 4102.37011 Imperatriz/MA

3701

11 1 .501.268/0001-23
TROPICAL I M P O R T A D O R A  E S O L U Ç Õ E S  Et

G A S E S  B E O I C I N A I S  E I N D U S T R I A L  EIREL 
R U A A N A J A S ,  8 • P A R Q U E  DAS  P A L M E I R A  b 

CEP:  6 5 .6 5 .9 1 1 - 7 6 9
I _ IMPERATRIZ - m a ------

Tropical Gases Medicinais e Industriais
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR
UNT

VALOR
TOTAL

01 CHICOTE DE AÇO INOX */« PARA 
CENTRAL DE GASES

UN 04 R$ 430,00 R$ 1.720,00

02 POSTO DE PAREDE AR 
COMPRIMIDO

UN 03 R$ 185,00 R$ 555,00

03 POSTO DE PAREDE P/ O2 UN 03 R$ 185,00 R$ 555,00
04 PAINEL ALARME O2 UN 01 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
05 PAINEL ALARME AR 

COMPRIMIDO
UN 01 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

06 REGULADOR DE POSTO P/ AR 
COMPRIMIDO

UN 02 RS 425,00 R$ 850,00

07 REGULADOR DE POSTO P/ O2 UN 02 RS 425,00 R$ 850,00
08 REGULADOR P/ O2 COM 

FLUXÔMETRO
UN 25 R$ 535,00 R$ 13.375,00

09 UMIDIFICADOR C/ CÂNULA UN 40 R$ 75,00 R$ 3.000,00
10 GAS AR COMPRIMIDO M3 M3 590 R$ 55,00 R$ 32.450,00

DISPOSIÇÕES GERAIS

O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal de serviços nos prazos acordados 

nas condições de pagamento determinadas pelo Gestor/Negociador/Comprador.

VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente proposta tem validade de 30(trinta) dias a partir da data de sua emissão. 

CONDIÇOES COMERCIAIS

O preço dos produtos descritos no escopo desta proposta será de R$55.555,00 
(Cinqüenta e c inco mil, qu inhentos e cinqüenta e cinco re^iç) , . . 2Q8/0001 Z3

T R O P I C A L  I M P O R T A D O R A  E S O L U Ç Õ E S  EU
Geí-U l x e a e S u p r i m e n t o  GASES SEDICINAIS E INDUSTRIAL EIRELI
o e r .  i o g .  e à u p n m e n u »  g a parque OAS p a l m e i r a  s

Gerente de Logística de Suprimentos I CEP.  65 .65 . 911  769
Tropical Importadora e Soluções em Gases Medicinais e Industrial ttdsr 
CNPJ: 11.501.268/0001-23
Rua Anajás, N.° 08, Parque das Palmeiras - Imperatriz / MA 
CEP 65.911-769

Luís Kaname Ynoue

I M P E R A T R I Z  - M A

Tropical Gases Medicinais e Industriais
CNPJ 11 .501.268/0001-23 | CREA/MA 000536301-2

Rua Anajás, 08 -  Parque das Palmeiras -  CEP 65.911-769 Telefone: (99) 4102.37011 Imperatriz/MA

http://www.tropicalgases.com.br


CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA: 
IMPERGÁS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

DIEGO PEREIRA BRANDÃO, brasileiro, nascido em Imperatriz Maranhão no 
dia 05/07/1985, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 
n°157819420000 SESPDGPC-MA, expedida em 04/10/2013 e CPF n° 
004.726.653-83, residente e domiciliado a Rodovia Pedro Neiva de Santana, 
164, Bairro: Joao Paulo II, Cep 65919-555, Complemento: Cond. Ecopark 4, 
Imperatriz - MA e RODRIGO PEREIRA BRANDAO, brasileiro, Nascido em 
Imperatriz Maranhão no dia 11/08/1986, solteiro, empresário, Portador da 
cédula de identidade de n° 0158315020007 SESPDGPC - MA expedia em 
04/10/2013 e CPF n° 672.594.723-9, residente e domiciliado na Rua F, 10, 
Bairro: Conjunto Nova Vitoria, Complemento: Quadra 16, Cep 65.918-393, 
Imperatriz Maranhão, únicos sócios da empresa IMPERGÁS COMERCIO E 
TRANSPORTE LTDA , com sede na cidade de Imperatriz Maranhão, na Rua 
Longitudinal 03, 31, Bairro: Residencial Colina Park, Complemento: Quadra 22; 
Lote 31, Cep -  65.902-009, Inscrita na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão JUCEMA sob NIRE n° 21200929337 em 29/05/2009 e de CNPJ Sob 
n° 10.869.706/0001-48, resolvem consolidar o contrato com as seguintes 
clausula.

Cláusula Primeira -  A sociedade gira sob o nome empresarial IMPERGÁS 
COMERCIO E TRANSPORTE e tem sede na Rua Longitudinal 03, 31, Bairro: 
Residencial Colina Park, Complemento: Quadra 22; Lote 31, Cep -  65.902-009

Cláusula Segunda - Do objetivo Social.
46.84-2-99 - Comercio atacadista de outros produtos quimicos e petroquímicos 
(gases); 49.30-2-03 - transporte rodoviário de produtos perigosos; 49.30-2-02 - 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional; 4322-3/01 - instalações
hidraulicas, sanitarias e de gas; 7739-0/02 - aluguel de equipamentos 
científicos, médicos e hospitalares, sem operador; 4663-0/00 - comercio 
atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial partes e pecas; 
4669-9/01 - comercio atacadista de bombas e compressores partes e pecas.

i

Cláusula Terceira -  O capital Social é 500.000,00 ( Quinhentos Mil Reais), 
Divididos em 500.000 ( Quintas Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 ( um 
Real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país, pelos Sócios:

JUCEMA
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X
Sócios Quotas R$

Diego Pereira Brandão 250.000 250.000,00
! Rodrigo Pereira Brandão 250.000 250.000,00
Total 500.000 500.000,00

Cláusula Quarta - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social, conforme art. 1.052 CC/2002. v

Paragrafo Único -  As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferencia para a 
sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a 
alteração contratual pertinente.

Cláusula Quinta -  A sociedade poderá levantar balanços e balancetes em 
períodos intermediários para distribuição de lucros ou dividendos.

Cláusula Sexta -  A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, 
podendo assinar em conjunto ou isoladamente, Diego Pereira Brandão e 
Rodrigo Pereira Brandão respondem pela empresa judicial e 
extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando 
vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, 
bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

I -  Os Administradores acima qualificados poderão nomear procuradores para 
representá-los, devendo nesse caso, por procuração pública ou particular 
especificando no instrumento todos os atos e operações que poderão praticar.

II -  A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, e deverá ser 
designada em ato separado, com aprovação de todos os titulares do capital 
social. A autorização para a administração de pessoa não sócia poderá ser 
revogada a qualquer tempo como dispõe o Parágrafo Único do (art. 1.019 da 
lei 10.406/2002).

III -  Os Administradores receberão um “pró-labore” mensal, fixado de comum 
acordo pelosi sócios, no início de cada exercício social. Os sócios não 
administradores participarão apenas dos resultados anuais da sociedade.

JUCEMA
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IV -  É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de 
garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos
ao objeto social.

j i
V - Nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término de cada exercício 
social, o administrador é obrigado a prestar aos demais sócios, contas 
justificadas de sua administração, apresentando-lhes o balanço patrimonial, e a 
demonstração do resultado econômico, que deverão estar copiados no livro 
“Diário”, devendo se possível, conter a assinatura de todos os sócios

VI - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, 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, fé pública, ou a 

'propriedade, conforme o art. 1.011 § 1o da Lei 10.406/2002.

Clausula Sétima -  As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, 
devendo ser convocada pelo Administrador.

I
I -  Ficam dispensadas as formalidades de convocação previstas no art. 1.072 
da Lei 10.406/2002 quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por 
escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião. As 
alterações contratuais, quando assinadas por todos os sócios dispensarão 
também as formalidades acima mencionadas.

II -  A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por 
escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Clausula Oitava - Da deliberação dos sócios, além de outras matérias 
indicadas na lei ou no contrato social:

a. Aprovação das contas da administração;

b A designação dos administradores, quando feita em separado;

c. A destituição dos administradores;

d. O modo de remuneração dos Administradores, quando não estabelecido
no contrato;
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\
e. A modificação do contrato social

f. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do 
estado de liquidação;

g. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas
contas;

h. O pedido de recuperação judicial.

I - As deliberações dos sócios serão tomadas mediante o consentimento de
ambos os sócios.iI
II -  As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao 
amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

Clausula Nova -  Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da 
sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência 
na aquisição das mesmas.

, !
Parágrafo Unico -  Se nenhum dos sócios usarem o direito de preferência, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata 
este artigo, tem o sócio cedente, a liberdade de transferir a sua quota a
terceiro.

Clausula Décima -  O falecimento de qualquer sócio, por si só, não dissolverá 
a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os 
sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

I -  Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados 
pelo de cujus, incumbirá ao inventariante para todos os efeitos legais, a 
representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

i

II -  O meeiro ou os herdeiros que quiserem fazer parte da sociedade, somente 
poderão fazê-lo se atendidos todos os requisitos legais para o exercício da 
profissão.

III -  No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da 
sociedade, o ; valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente 
realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, 
verificada em balanço especialmente levantado, á data da resolução, e, seus
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haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor devido.

IV -  A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, 
da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após 
averbada a resolução da sociedade.

Parágrafo Único -  Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota do
retirante. ;II
Clausula Décima Primeira -  O exercício social coincidirá com o ano civil, e no 
final de cada ano, em 31 de Dezembro serão levantados os Balanços e 
Demonstrações dos Resultados, sendo que, os lucros ou prejuízos serão 
suportados pelos sócios, na proporção das quotas possuídas por cada um, 
podendo, no entanto, de comum acordo dá outro destino ao resultado.

Clausula Décima Segunda - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da 
empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não 
excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3o da Lei Complementar n° 123 de 
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses 
de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento 
ao disposto na Lei Complementar no123/2006, a empresa vai utilizar em seu 
nome empresarial a expressão ME.

Clausula Decima Terceira - DISPOSIÇÕES FINAIS

I-  Os casos omissos serão tratados pelo que regulam os artigos 997 a 1038, 
do Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/2002 -  Código Civil.

Parágrafo Único -  A sociedade, em casos omissos na lei 10.406/2002, reger- 
se-á, conforme prevê seu artigo 1.053, Parágrafo Único, supletivamente, pelas 
normas das sociedades anônimas.

II A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

III -  As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.
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IV- Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão inclusos em 
quaisquer crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi- 
los de exercer atividades mercantis. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento 
para que produza os efeitos legais, e arquivamento na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão.

Imperâtçiz/MA, 22 Março de 2018

6"q b  k

randão

0 jfc'° k

Rodrigo Pereira Brandão
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO -TRABALHO
C E R T ID Ã O  N E G A T IV A  DE D É B IT O S  T R A B A L H IS T A S

Nome: IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.869.706/0001-48
Certidão n": 10309741/2020 
Expedição: 05/05/2020, às 11:41:16
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

jertif ájca-se que i m p e r g a s  c o m e r c i o  e  t r a n s p o r t e  l t d a  ( m a t r i z  e  f i l i a i s )
, inscrito ía) no CNPJ sob o n° 1 0 . 8 6 9  . 7 0 6 / 0 0 0 1 - 4 8  , NÃo c o n s t a  do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anterilores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

http://www.tst.jus.br


05/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

CAI1 A
JIAIXA EC O N Ô M IC A FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 1 o, 869.706/0001-48
Razão S oc ia lU M P E R G A S  COMERCIO e t r a n s p o r t e  l t d a  
Endereço: R LONGITUDINAL 03 31 QD 22 LOTE 31 / RESID COLINA PARK /

IMPERATRIZ / MA / 65902-009

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: 16/03/2020 a 13/07/2020 

Certificação N úm ero: 2020031600373379405616

Inform ação obtida em 05/05 /2020  11:35:17

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

https vconsult3-cri.caixa.gov.br/consult8crf/pages/impressao.jsf 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geraf da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 
CNPJ: 10.869.706/0001-48

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

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFBj com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicia l que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN)

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

Esta certidão e valida 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 
r.as alineas '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 ás 14 11 04 do dia 23/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2020.
Código de controle da certidão: E52D.C4DE.CF92.0130 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

N° Certidão: 016443/20 Data da 26/02/2020 12:45:15

Inscrição  Estadual: 123160049 CPF/CNPJ: 10869706000148

Razão Socia l: IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 

Endereço: RUA LONGITUDINAL 03. 31 QUADRA22 LLOTE 31 CEP: 65902009

Telefone: M unic íp io : IMPERATRIZ UF: MA

C e rtif ic a m o s  que . a p ó s  a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 
substanc iado  pe los a rtigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 
n° 5 172, de 25 de ou tub ro  de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tr ib u to s  e s ta d u a is , administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 
iden tificado . R essa ivado . todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham  a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e v in te) d ias m ais 90 (noventa) dias con fo rm e m edida p rov isó ria  N.° 
308/2020. Data de va lidade : 23/09/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
nttp.//portal.sefaz ma.gov.br/ clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Im pressão: 05/05/2020 11:37:45



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTÍDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° C ertidão: 010810/20 D atada  26/02/2020 12:46:28

Inscrição  Estadual: 123160049 CPF/CNPJ: 10869706000148 

Razao Socia l: IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Endereço: RUA LONGITUDINAL 03, 31 QUADRA22 LOTE 31 CEP: 65902009

Telefone: null M unic íp io : IMPERATRIZ UF: MA

C e rtifica m o s  que. após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 
fo rm a do d ispos to  do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 
242 da le i n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 
ou tub ro  de  1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 
nom e do su je ito  pass ivo  acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e v in te ) d ias: 25/06/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa"

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Im pressão: 05/05/2020 11:38:13

http://portal.sefaz


PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Rua Godofredo Viana. N°750, Centro -  Imperatriz (MA) 
CNPJ: 06.158.455/0001-16

ERTÍFICADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00000619442020 
Data de expedição: 26/03/2020 10:12:45

A P refe itu ra  do Município de Imperatriz -  MA, por intermédio do 
departam ento  de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte IMPERGAS 
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA que possui o CNPJ 10.869.706/0001- 
48 abaixo qua lificado , encontra-se em situação regular perante a FAZENDA 
P Ú B LIC A  MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos 
m unicipa is, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente 
comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 10.869.706/0001-48
Razão Social: IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 

Endereço: R U A longitudinal 03
Número: 31 Bairro: colina park
Município: IMPERATRIZ Estado: MA

Regime tr ib u tá rio : Data de in ic io  de ativ idade:
SIMPLES NACIONAL 29/05/2009

C ódigo de va lidação: 1657AA5DD4D146B6CB361058A0D0002A 
Data de va lidade da certidão: 25/05/2020 
F inalidade: REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA



_______  l - *£--***4urv; ijh-j
PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ...
Rua Godofredo Viana, N°750, Centro -  Imperatriz (MA)

CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00000655502020 
Data de expedição: 05/06/2020 11:59:04

A P re fe itu ra  do Município de Imperatriz -  MA, por intermédio do 
departam ento  de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte IMPERGAS 
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA que possui o CNPJ 10.869.706/0001-
48 aba ixo  qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA 
P Ú B LIC A  MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos 
m unic ipa is , inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
R eserva -se  o d ire ito  de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente 
com provadas, h ipó tese  prevista no Código Tributário Municipal - CTM.

D A D O S  D A  E M P R E S A :
CNPJ: 10.869.706/0001-48
Razão Social: IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

' CEF

Endereço: RUA longitudinal 03 
Número: 31
Município: IMPERATRIZ

Regime tr ib u tá rio :
SIMPLES NACIONAL

Bairro: colina park 
Estado: MA

Data de in ic io  de a tiv idade :
29/05/2009

C ódigo de va lidação: 489BE2DA13839C2167CA99133F1138BB 
Data de va lidade da ce rtidão : 04/08/2020 
Finalidade: REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA



Processo n°. 00127/2020

DESPACHO

Trata-se de demanda emanada por autoridade superior visando 
atender à necessidade desta Prefeitura no sentido de mitigar o surto do 
COVID-19, no âmbito deste Município, após a declaração de pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

A pesquisa de mercado realiza o procedimento de cotação de preços a 
partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de 
propostas físicas, por e-mail, telefone, internet do site 
comprasgovernamentais.planejamento.gov.br e bancodeprecos.com.br, outros 
contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente, bem como pelo 
aplicativo whatsapp, em estrita obediência a Instrução Normativa n°. 03/2017 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor 
preço estimado mais vantajoso à Administração Pública, respeitando-se, assim 
a Lei de Licitações e as orientações do Tribunal de Contas.

No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, 
tarifas, mão-de-obra e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham 
relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de
quaisquer ônus por despesas decorrentes.

No presente caso, dada a urgência que a contratação requer tendo em 
vista tratar-se de objeto destinado ao combate do COVID-19, foram 
consultadas três empresas da região que atuam no ramo, em carácter 
excepcional e de urgência, cujas cotações de preços seguem anexas.

Ressalta-se que diante da Pandemia causada pelo corona vírus os 
preços estão com elevada margem de flutuação, sazonalidade e regionalidade, 
motivos pelos quais nos impossibilitou de utilizar tabelas oficiais e sites 
especializados, que muitas vezes refletem os preços praticados em outros 
Estado com maior demanda, e que não refietem a realidade dos pequenos 
Municípios do Estado do Maranhão.

Verificou-se que os preços ofertados estão conforme a realidade de 
mercado, eis que estão dentro da mesma margem aceitável.

Por fim, é oportuno ressaltar que, em conformidade com o art. 4°E, §2° 
da Medida Provisória n°. 926/2020, “Excepcionalm ente, m ediante justificativa  
da autoridade com petente, será d ispen sada a estimativa de p reço s de que trata
o inciso  VI do caput;”.

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 • CENTRO • AMARANTE DO MARANHÃO ■ 
CNPJ: 06.157.846/0001-16 -  CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
CNPJ: 06.157.846/0001-16-CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

Todavia, mesmo com dificuldade diante do cenário atual e como forma 
de tornar a contratação mais vantajosa a administração, realizamos a pesquisa 
de preço nos termos da lei, onde se verificou que a empresa IMPERGAS 
COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n° 
10.869.706/0001-48, apresentou proposta de preço com preço global no valor 
de R$ 47.550,00 (quarenta e sete mil, qu inhentos e cinqüenta reais) 
apresentou o menor valor para o objeto pleiteado.

Amarante do Maranhao/MA 05 de junho de 2020



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AV, DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO • MA 
CNPJ: 06.157.846/0001-16- CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

Processo n° 0127/2020
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde
Para: CPL

DESPACHO

Declaro para fins do disposto no art. 16, II, da lei complementar n° 101, de 
04 de m aio de 2000, e para efeito de realização de procedimentos licitatórios 
re lac ionados ao COVID-19, que foi aberto e incorporado ao orçamento de 2020, 
crédito  adicional extraordinário, e deverá ocorrer por conta da dotação orçamentária
conform e abaixo:

1. ORGÃO 04 -  Secretaria Municipal de Saúde - FMS
PROJETO/ATIVIDADES 10.122.1317.2358.0000 -  enfretamento da covid-19

NATURA DE DESPESA 4.4.90.52.00 -  Equipamento e Material Permanente



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO ■ AMARANTE DO MARANHÃO • MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16 -  CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

PROCESSO N 0 0127/2020

ASSUNTO: Contratação direta por Dispensa com base na Lei n° 13.979/2020.

OBJETO: Aquisição do Equipamento de Canalização para Secretaria Municipal Saúde 
de Amarante do Maranhão-MA.

Legislação Aplicável Lei n° 13.979/2020.

DESPACHO DA CPL

1. DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA

1.1 Deu-se início ao processo por meio de Ofício de Solicitação da Demanda e 
Termo de Referência, emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, visando à 
Contratação de empresa para Aquisição do Equipamento de Canalização para 
Secretaria Municipal Saúde de Amarante do Maranhão-MA, por dispensa de licitação, 
com base na Lei n° 13.979/2020, como medida de proteção para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus 
(COVID-19).

2. DA PESQUISA DE PREÇO

2.1. Com vistas a subsidiar a aquisição do presente objeto, buscou-se realizar 
pesquisa de preços, conforme art. 4°-E, §1°, inciso VI, da Lei Federal n° 13.979/2020:

2.2. Assim, buscou-se efetivar a pesquisa de preço por meio de contato telefônico 
com potenciais fornecedores, nos termos da alínea “e” do artigo 4°-E, § 1a, VI da Lei 
13.979/2020, tendo esse setor mantido contato telefônico com diversas Empresas, 
entretanto, estas não possuíam em estoque e nem podiam precisar quando teriam os 
itens solicitados, nem tinham como repassar o valor dos itens, face a crescente 
oscilação nos preços.

2.3. Desta feita, em virtude da urgência que a situação requer, e conforme 
justificativa do Setor de Cotação de Preços, resolveu dispensar a estimativa de 
preços prevista no artigo 4°-E, § 1a, VI da Lei 13.979/2020, conforme autoriza o § 2o 
do mesmo dispositivo legal, devendo antes da contratação ser enviado processo para 
autorização do ordenador de despesa.

2.4. Assim sendo, a escolha recaiu para a única empresa que apresentou proposta, 
qual seja a Empresa IMPERGÁS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 10.869.706/0001-48.

2.5 Valor Total da dispensa: R$ 47.550,00 (quarenta e sete mil, qu inhentos e 
cinqüenta reais)



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 ■ CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO ■ MA 
CNPJ: 06.157.846/0001-16 -  CEP: 65923-000 • FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

3. DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA

3.1. Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o 
dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei
8.666/93.

3.2. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa 
de alguns dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme 
estabe lec ido no § 1o do art. 32 da Lei 8.666/93.

3.3. A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

"Deve ser observada a exigência legal (art 29. inciso IV, da 
Lei n° 8 666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3o, da CF) 
de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa 
ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da 
empresa contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - 
art. 47, inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212, de 1991); Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 
(SRF-IN n° 80. de 1997); e Certificado de Regularidade do 
FGTS (CEF) (art. 27 da Lei n° 8.036, de 1990). Acórdão 
260/2002 Plenário.

3.4. Resta deixar consignado que a empresa demonstrou habilmente sua habilitação 
jurídica e regularidade fiscal, vez que comprovou estar em dia com as certidões
abaixo:

- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CA/D 7;
- Certidões Conjuntivas de Débitos Tributos Federais e Divida 
Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos e Situação Fiscal e Tributária 
Estadual;
- Certidão Conjunta Negativa e da Dívida Ativa de Débitos 
Municipais;
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);
- Proposta de Preços.

3.5 Dessa forma, foram juntados aos autos documentos que comprovam a 
regularidade da empresa. Concluindo-se, portanto, por sua CLASSIFICAÇÃO E 
HABILITAÇÃO.

4. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.1. Consoante o art. 14 da Lei Federal n° 8.666/de 21 de junho de 1993, faz parte da 
instrução processual a previsão de recursos orçamentários extraordinários, conforme 
documento constante nos autos.



PODER EXECUTIVO j)  <
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO \  '

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 ■ CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
CNPJ: 06.157.846/0001-16-CEP: 65923-000 ■ FONE/FAX: (99) 3532 ■ 2136 ramal (207)

5. CONCLUSÃO

5.1. Diante do exposto, sugerimos encaminhar os autos da presente Dispensa de 
Licitação para Procuradoria Geral do Município para apreciação e emissão parecer 
jurídico da MINUTA DO CONTRATO a ser firmado entre as partes, posteriormente, 
caso de acordo, encaminhem-se os autos ao Ordenador de Despesas desta 
Municipalidade para conhecimento, providências^^demais deliberações ao seu 
cargo /  \

Amarante do Maranhão (MA), .08 de junho de 2020.

Ricar
Presidente da Comissão C e n f^ fd ^  Licitação



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 ■ CENTRO ■ AMARANTE DO MARANHÃO - MA 
CNPJ: 06.157.846/0001-16-CEP: 65923-000 ■ FONE/FAX: (99) 3532 - 2136 ramal (207)

CONTRATO N9 ..... /2020
PROCESSO N9 0127/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO, 
POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

O MUNICÍPIO DE AMARANTE-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
AMARANTE DO MARANHÃO -  PMAM/MA, sediada na Av. Deputado Ia Roque, N° 1229 - cen tro
- Am arante do M aranhão - MA, CNPJ N9 06.157.846/0001-16, doravante designada 
CONTRATANTE, neste a to  representada respectivam ente pela Secretária M unicipa l de Saúde, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, po rtador da carte ira de identidade n9 
xxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF n9 xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e dom iciliado na nesta Cidade e a 
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa juríd ica de d ire ito  privado, regu larm ente inscrita sob o 
CNPJ de n9 xxxxxxxxxxxxxxx, situada a (endereço completo), neste a to  representada pelo Senhor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Inscrito no CPF N9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato denom inada 
CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da Súmula de Dispensa de 
lic itação n.s xxxxxx/2020 e do Processo Administrativo n.e 0127/2020 -  Sec. de Saúde, com 
fundam en to  no art. 24, IV, da Lei n9 8.666, de 21 de ju nho  de 1993, m ediante as seguintes 
cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1.1. O ob je to  do presente Term o de C ontrato é de Aquisição do Equipamento de 

Canalização para Secretaria Municipal Saúde de A m arante do M aranhão-M A ,
conform e especificações e quantita tivos estabelecidos no Term o de Referência, o qual 

integra este instrum ento , independente  de transcrição.

Item Descritivo Quant Valor Unitário Valor Total
1 .

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Term o de Contrato é de 03 (três) meses, contados da 

assinatura do Contrato, prorrogável na form a do art. 57, §19, da Lei n9 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇO

AM ARANTE
GOVERNO D «  GENTE



—
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 
AV. DEPUTADO LA ROQUE, N° 1229 - CENTRO - AMARANTE DO MARANHÀO - MA 
CNPJ: 06.157.846/0001-16 -  CEP: 65923-000 - FONE/FAX: (99) 3532 ■ 2136 ramal (207)

3.1. O valor do presente Term o de Contrato é de R$ $ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

3.2. O cronogram a de desembolso será realizado em parcela única, quando da entrega do 

ob je to , nos term os da alínea "b ", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n® 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias d iretas e indiretas 

decorrentes da execução contra tua l, inclusive tr ibu tos  e /ou  im postos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de adm inistração, fre te , 
seguro e ou tros necessários ao cum prim en to  integra l do ob je to  da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão program adas em dotação 

orçam entária  própria , prevista no orçam ento  do M unicíp io , para o exercício de 2020, na

classificação abaixo:

PROJETO/ATIVIDADES 10.122.1317.2358.0000 -  en fre tam en to  da covid-19 

NATURA DE DESPESA 4.4.90.52.00 -  Equipam ento e M ateria l Perm anente

5. CLÁUSULA QUINTA -  PAGAMENTO

5.1. O pagam ento será fe ito  pela Secretaria M unicipal Saúde de Am arante do M aranhão, em 

moeda corren te  nacional, m ediante Transferência Bancária Eletrônica, d ire to  na Conta da 
Contratada e ocorrerá até no m áxim o de 30 (trin ta ) dias após a data do receb im ento  
de fin itivo  do m ateria l, m ediante a apresentação da com petente  Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá p ro toco la r na sede desta Prefe itura a solicitação de 

pagam ento, assinada e carimbada pelo representante  legal da empresa em papel 

tim brado, contendo o n^ do processo iic ita tó rio , as inform ações para créd ito  em conta 

corren te  como: nom e e núm ero do Banco, nome e núm ero da Agência e núm ero da 

conta, anexando a Nota Fiscal devidam ente atesta, em itida  sem rasura, em letra bem 

legível, jun tam en te  com cópia do con tra to , cópia da nota de em penho como tam bém  as 
demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de 

Garantia do Tem po de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas -  CNDT, Certidão 

Negativa de Débito ju n to  à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e 

certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado 

e do M unicíp io.

AMARANTE
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5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá 
m anter as mesmas condições de habilitação ;

5.3. O recebim ento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo pe rfe ito  desem penho 

do serviço prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 

utilização da referida obra;

5.4. A nota fisca l/fa tu ra  deverá ser em itida  pela própria Contratada, obriga to riam ente  com o 

núm ero de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se 

adm itindo  notas fisca is/fa turas em itidas com o u tro  CNPJ, mesmo de filia is ou da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA -  REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço con tra tado  é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contra tua is reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n^ 8.666,

de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A CONTRATADA só deverá executar os serviços referidos no presente Term o de 

Referência, cujo prazo de execução coincidirá com o de vigência do contra to .

7.2. As condições de entrega e receb im ento  do serviço são aquelas previstas no Termo 
de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do ob je to  será efetuada por Representante designado pela 

CONTRATANTE, na fo rm a estabelecida no Lei M unicipal.

9. CLÁUSULA NONA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Term o de
Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração adm in istra tiva  nos term os da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n^ 
10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1.1. inexecutar to ta l ou parcia lm ente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;

1.1.2. ensejar o re ta rdam ento  da execução do ob je to ;

AMARANTE
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1.1.3. fraudar na execução do con tra to ;

1.1.4. com portar-se de m odo in idôneo;

1.1.5. com eter fraude fiscal;

1.1.6. não m antiver a proposta.

1.2. A Contratada que com eter qualquer das infrações discrim inadas no subitem  

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e crim inal, às seguintes sanções:

1.2.1. advertência por fa ltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem  

prejuízos significativos para a Contratante ;

1.3. m ulta  m ora tó ria  de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 

in justificado sobre o valor da parcela inadim plida, até a data do e fe tivo  inad im plem ento , 

observando o lim ite  de 30 (trin ta ) dias;

1.3.1. m ulta  com pensatória de 10% (dez por cento) sobre o va lor to ta l do 
con tra to , no caso de inexecução to ta l do ob je to ;

1.3.2. em caso de inexecução parcial, a m ulta  com pensatória, no mesmo 
percentual do subitem  acima, será aplicada de form a proporc iona l à obrigação 

inadim plida ;

1.3.3. suspensão de lic ita r e im ped im ento  de con tra ta r com o órgão, entidade 

ou unidade adm in istra tiva  pela qual a Adm in istração Pública opera e atua 

concretam ente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. im ped im ento  de lic ita r e con tra ta r com o M unicíp io  de Am arante  do 

M aranhão /M A  com o conseqüente descredenciam ento no Sistema de Cadastro 

Próprio da P M A/M A pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. declaração de in idone idade para lic ita r ou con tra ta r com a Adm in istração 

Pública, enquanto perdurarem  os m otivos determ inantes da punição ou até que seja 

prom ovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a C ontra tante  pelos prejuízos
causados;

1.4. Também ficam  sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n? 8.666, de 1993, 

» a Contratada que:
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1.4.1. tenha sofrido  condenação de fin itiva  por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no reco lh im ento  de quaisquer tribu tos;

1.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frus tra r os ob jetivos da licitação;

1.4.3. dem onstre não possuir idoneidade para con tra ta r com a Adm in istração em 

v irtude  de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

adm in is tra tivo  que assegurará o con trad itó rio  e a ampla defesa à Contratada, observando- 

se o p roced im ento  previsto  na Lei n9 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade com petente , na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do in fra to r, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Adm inistração, observado o princíp io  da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obriga to riam ente  registradas no Sistema de Cadastro 

Próprio da PM A/M A.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  RESCISÃO

11.1. O presente Term o de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei ne 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 

sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contra tada com /em  outra pessoa 

juríd ica, desde que sejam observados pela nova pessoa juríd ica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação orig ina l; sejam m antidas as demais cláusulas e condições do 

con tra to ; não haja prejuízo à execução do ob je to  pactuado e haja a anuência expressa da 

Adm inistração à continu idade do con tra to .

11.3. Os casos de rescisão con tra tua l serão fo rm a lm ente  m otivados, assegurado-se à 

CONTRATADA o d ire ito  à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os d ire itos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

adm in istra tiva  prevista no art. 77 da Lei n^ 8.666, de 1993.

11.5. O te rm o  de rescisão será precedido de Relatório ind icativo dos seguintes 

aspectos, con form e o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contra tua is já cum pridos ou parcia lm ente cum pridos;
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11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou u tilizar este Term o de Contrato para qua lquer operação 

financeira;

12.1.2. in te rrom pe r a execução contra tua l sob alegação de inad im p lem en to  por 

parte  da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n® 8.666, de 1993 e demais normas gerais de licitações e contra tos 

adm in is tra tivos e, subsid iariam ente, segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consum idor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  PUBLICAÇÃO

14.1. Incum birá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrum ento , por 

extra to , no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto  na Lei ne 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem  da execução deste Term o de 

Contrato será o da Comarca de Am arante do M aranhão /M A .

Para firm eza e validade do pactuado, o presente Term o de Contrato fo i lavrado em três (três) 

vias de igual teo r, que, depois de lido e achado em ordem , vai assinado pelos contraentes.

Amarante do Maranhão/MA, xxx de xxxxxxxxxxxxx de 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

A M ARANTE
GOVERNO D fl GENTE
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

AM ARANTE
OOVERNO D P GENTE
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PRO C E SSO  N.° 0127/2020
R equerente: Com issão Perm anente de Licitação -  CPL 
M odalidade: Dispensa de Licitação
Assunto: Aquisição do Equipamento de Canalização para Secretaria Municipal Saúde 
de Amarante do Maranhão-MA.
Fundam entação Legal: Art. 4° da Lei n° 13.979/2020 
líase Legal: Art. 38, § único da Lei Federal n° 8.666/1993.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. 
ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. ANÁLISE ESPECÍFICA SOBRE 
CLÁUSULAS DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4° DA LEI N° 13.979, DE
2020.1 -  Contratação direta, mediante dispensa de licitação, visando à 
aquisição de materiais e insumos hospitalares para atender à 
necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Amarante do 
Maranhão - MA para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus. II -  
Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável prevista no art. 4o 
da Lei n° 13.979, 2020. III - A contratação deve limitar-se ao 
atendimento da emergência decorrente da necessidade de combate ao 
coronavírus. IV -  Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de 
posturas voltadas para o gerenciamento de risco na fase de contratação 
e de minuta de contrato. V - Possibilidade de termo de referência 
simplificado. VI -  A restrição à antecipação de pagamento não deve ser 
percebida em termos absolutos, podendo ser relativizada, notadamente 
quando o pagamento antecipado se mostrar vantajoso ao interesse 
público, sendo que numa perspectiva econômica, a antecipação de 
pagamento pode mitigar riscos, incrementar a competitividade, 
fomentar a ampliação da oferta dos insumos necessários, além de 
induzir redução dos preços. Isto posto, é possível a previsão contratual 
de antecipação de pagamento, desde que seja justificadamente 
necessária ao atendimento da pretensão administrativa e acompanhada 
de medidas de garantia. VII - Pelo prosseguimento, com observância 
do constante no presente parecer.

PARECER TURÍDICO -  CPL/PM G

Para m elhor com preensão didática, este parecer divide-se em  Relatório, 
Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

1 -  RELATÓRIO

Dando prosseguim ento ao trâm ite processual, foi encam inhado a este 
órgão de assessoram ento jurídico o presente processo para análise da contratação direta, por 
dispensa de licitação, conform e art. 4° da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------ (  > ) .................................................... ..... —
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Instruem  os autos os seguintes documentos:

a) Ofício de Solicitação;
b) Term o de Referência Sim plificado;
c) Despacho do Prefeito;
d) Despacho da Cotação de Preços com  Justificativa para dispensa cia 

pesquisa de preço de m ercado nos term os do § 2o do art. 4-E da Lei n°
13.979, de 2020;

e) Docum entos de Habilitação da Empresa;
f) Proposta de preços da Empresa;
g) Dotação e Declaração de Disponibilidade Orçam entária;
h) Despacho da CPL;
i) Minuta do Contrato.

S É o breve relatório:

s A n á l i s e  d a  d e m a n d a

Prelim inarm ente, oportuno esclarecer que o exam e deste órgão de 
assessoram ento jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação 
em si. Nada obstante, recom enda-se que a área responsável atente sem pre para o princípio 
da im pessoalidade, que deve nortear as com pras e contratações realizadas pela 
Adm inistração Pública, ainda com  mais rigidez em  se tratando de contratação direta, exceção 
à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo.

II -  FUND A M EN T AC AO

II. A -  DA DISPEN SA DE L1CITAÇÀO  PARA EN FREN TAM EN TO  DA EM ERG ÊN CIA  DE 
SAÚDE P Ú B LIC A  DE IM PO R TÂ N C IA  IN TER N A C IO N A L D EC O R R EN TE D O  
CO RO N A V ÍRU S:

A Organização M undial da Saúde reconheceu, no dia 11 de m arço de 2020, 
que o coronavírus, responsável pela doença catalogada com o COVID-19, espalhou-se por 
diversas partes do mundo, a ponto de tal situação m erecer ser caracterizada como uma 
pandem ia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi considerada 
em  situação de transm issão com unitária, aquela em  que não é mais possível rastrear a 
origem  da contam inação. Tal realidade favorece o aum ento drástico do contágio viral e 
dificulta o com bate à situação pandêm ica.

Com  isso, os governos federal, estaduais, distrital e m unicipais têm 
adotado severas medidas de com bate à transm issão do coronavírus, alm ejando que, assim, 
os danos causados pela COVID-19 ã saúde da população e à econom ia da nação brasileira 
sejam  o m enor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe sobre as

4 ^ ^
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m edidas para enfrentam ento da em ergência de saúde pública de im portância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Um a das medidas previstas no m encionado diploma legal é a excepcional 
hipótese de contratação de bens, serviços e insum os sem  licitação, nos casos em  que o objeto 
contratado tiver com o finalidade o com bate 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. 4o E dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenlmria, 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.
§ 2o 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 § 3o do art. 8o 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.
§ 3o 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 única fornecedora do bem 
ou serviço a ser adquirido.

Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma 
política de saúde pública específica, o enfrentam ento da em ergência decorrente do 
coronavírus. Passado todo esse contexto de com bate à transm issibilidade do referido vírus, 
esse caso de dispensa de licitação não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. 4o acima 
transcrito é uma norma de vigência tem porária, nos termos do art. 2° da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de em ergência 
decorrente do coronavírus. Na presente situação, ainda vigora atualm ente a m encionada 
situação de urgência, de modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, 
motivo pelo qual a Adm inistração pode seguir seus preceitos e contratar sem licitação.

É lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em  análise 
exige a presença de alguns requisitos de ordem  temporal, m aterial e procedim ental (formal). 
Quanto ao tem poral, é a já  m encionada em ergência em  decorrência do corona vírus (item  9). 
Os requisitos procedim entais serão analisados no tópico seguinte, pelo que passam os à 
análise dos requisitos m ateriais.

As exigências de ordem  m aterial dizem  respeito à configuração dos fatos 
geradores da dispensa prevista no art. 4o da Lei n° 13.979, de 2020. Os elem entos que
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caracterizam  tais fatos geradores foram  listados no art. 4°-B do m esm o diplom a 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 ou 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 que: a) vigore a em ergência de com bate ao coronavírus (tem poral); b) haja 
necessidade de atendim ento im ediato para o enfrentam ento do vírus; c) estejam  em  risco em 
decorrência do corona vírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipam entos e outros 
bens públicos ou particulares; e d) lim itação da contratação ao necessário para o atendim ento 
da em ergência.

Embora a norm a transcrita fale que esses elem entos são presumidos, deve o 
gestor tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para
possibilitar a identificação de tais requisitos, a justificativa sim plificada juntada aos autos
deverá responder aos seguintes questionam entos:

a) A Lei 13.979/20 está em vigor?
b) Porque o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto 
da contenção da crise?
c) Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar 
trará a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, no contexto da contenção da crise?
d) A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contrato, 
conforme o caso, está limitada à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência?

Nas hipóteses de contratações que envolvam  o objeto do presente parecer 
jurídico, o art. 4°-E, da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que poderá a Adm inistração Pública 
apresentar Term o de Referência sim plificado com  o objetivo de desburocratizar o 
procedim ento, em  face da celeridade exigida nesses casos. Im porta ressaltar que a 
sim plificação não significa que não conterá os elem entos básicos e norteadores das 
contratações, vez que será devidam ente exigido: declaração do objeto; fundam entação 
sim plificada da contratação; descrição resum ida da solução apresentada; requisitos da 
contratação; critérios de m edição e pagam ento; estim ativas dos preços e adequação 
orçam entária. Dessa forma, quanto ao termo de referência anexo, o m esmo contém  de forma 
clara e suficiente, as descrições sucintas do objeto e suas características, descrevendo os itens, 
estim ativa de quantitativos e suas especificações, estando, portanto, apto a fornecer as 
inform ações necessárias e satisfatórias ao proponente para que ele possa oferecer a sua 
proposta nos m oldes de que a Adm inistração Pública necessita.

---------------------- (  4 ] ------------------
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II.B -  D OS R EQ U ISITO S PR O CED IM EN TA IS DA D ISPEN SA E DA IN STR U Ç Ã O  DO
PR O CESSO :

A Lei n° 13.979, de 2020, é um  diplom a específico e destinado ao 
enfrentam ento de uma situação tem porária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre 
nas situações extraordinárias destinadas ao com bate ao coronavírus e sua interpretação deve 
sem pre estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao 
enfrentam ento da pandem ia atualm ente vivida devem ser superados sob pena de um mal 
maior à saúde da população brasileira.

Focada nesse intuito de atender às dem andas de com bate à
transm issibilidade do corona vírus, assim  com o aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n°
13.979, de 2020, sim plificou consideravelm ente o procedim ento de contratação, afastando, 
total ou parcialm ente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regim e geral de 
contratação pública, previsto na Lei n° 8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto procedim ental, 
deve-se recorrer à Lei n° 8.666, de 1993, nas contratações por dispensa de licitação destinadas 
ao enfrentam ento do corona vírus apenas naquilo que não conflite, expressa ou
im plicitam ente, com  o procedim ento e com  a finalidade premente de proteção da saúde, 
previstos na Lei n° 13.979, de 2020.

Nessa linha, apontam os que a Lei de Com bate ao Corona vírus
expressam ente sim plifica o procedim ento de contratação por dispensa de licitação nos 
seguintes pontos:

n. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de
bens e serviços comuns (art. 4°-C);
b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas 
apenas na execução do contrato (art. 4°-D);
c. Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os
elementos previstos no art. 4-E, § I o da Lei em comento;
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 prestadores de serviço, ressalvadas as habilitações 
relativas à regularidade com a Seguridade Social e o cumprimento do disposto 
no art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho de menores) (art. 4°-F).

Em relação ao constante na letra "e "  supra, é im portante destacar que a 
restrição de m ercado a que alude o art. 4°-F da Lei de Com bate ao Coronavírus configura-se 
não apenas nos casos de restrição de fornecedores do objeto no mercado, mas tam bém  nas 
situações em que a Adm inistração tem dificuldades em  encontrar no m ercado em presas em 
condições de preencher os requisitos de habilitação.
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Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, 
não excetuou a aplicação do art. 26 do procedim ento de contratação por dispensa de licitação 
para o enfrentam ento da em ergência em  decorrência do coronavírus. Assim, tam bém  devem 
ser observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, que assim preconiza:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8o 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 pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.

Com isso, o procedim ento de contratação por dispensa de licitação para o 
com bate ao coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do 
reconhecim ento da dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos materiais 
apontados no tópico anterior deste parecer; b) publicação do ato de dispensa no órgão de 
imprensa oficial; c) razão da escolha do fornecedor; e d) a justificativa do preço contratado. 
Quanto aos dem ais requisitos previstos no art. 26 acima transcrito, entendem os que foram  
afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou não se aplicam  à hipótese de contratação ora 
analisada.

Quanto à publicação do ato de reconhecim ento da dispensa, ressaltam os 
que a Lei n° 13.979, de 2020, im põe uma superpublicização da dispensa de licitação para 
com bate ao coronavírus, pois, além  da publicidade do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, é 
exigida a disponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão contratante, 
devendo constar aí os elem entos exigidos pelo § 3o do art. 8° da Lei de Acesso à Informação 
(Lei n° 12.527, de 2011) e mais: a) o nom e do contratado; b) o núm ero de sua inscrição junto à 
Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo 
de contratação ou aquisição (art. 4°, § 2°, da Lei n° 13.979, de 2020).

Em relação à justificativa do preço, ressaltam os que ela não se confunde 
com  a estim ativa de preço prevista, que, em  regra, deve constar no projeto básico 
sim plificado, conform e exigência do art. 4°-E, § I o, inciso VI, da Lei n° 13.979, de 2020. Tal 
estim ativa tem significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações de 
contratação direta, em bora se trate de uma prática salutar, sua exigência pode ser mitigada, 
sobretudo num a situação de crise com o a ora enfrentada. Por isso, inclusive, que o § 2o do 
citado art. 4°-E dispensa a estim ativa de preço em  casos excepcionais. Já a justificativa de
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E X T R A T O  DO C O N T R A T O

R E F .: Processo 0 0 127/2020, C O N T R A T O  N° 0 5 1 /2 0 2 0  - P A R T ES: M UN ICÍPIO  DE 
A M A RA N TE DO M ARANHÃO (M A), através de sua FUNDO M U N ICIPA L DE SAÚDE e 
empresa IM PER G A S C O M E R C IO  E  TR A N SPO R TE LTDA -  (C N P J: 10.869.706/0001-48) 
O B JE T O : Aquisição do Equipamento de Canalização para Secretaria Municipal Saúde de 
Amarante do Maranhão-MA - V A LO R  G LO B A L: R$ 47.550,00 (quarenta e sete mil, 
quinhentos e cinqüenta reais). - DOTAÇAO O RÇ A M EN TÁ R IA : 10.122.1317.2358.0000 -  
enfretamento da covid-19 -  4 .4 .90 .52 .00  -  Equipamento e Material Permanente - PRA ZO  DE 
V IG ÊN C IA : 03 (três) meses - BASE L E G A L : 24. INC. 11, da Lei 8.666/93 -  SIGN ATÁRIOS: 
Heryland Duailibe B arros Gomes M artins -  Secretária Municipal de Saúde de Amarante do 
Maranhão/MA, pela CO N TR A TA N TE e Sr. Diego Pereira Brandão pela CONTRATADA. 
Amarante do Maranhão (M A). 15 de junho de 2020.
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