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DECRETO N° 180
DE 17 AGOSTO DE 2021

MO?'

"Dispõe sobre as medidas preventivas e de
segurança para realização dos procedimentos
licitatõrios, enquanto situação de emergência,
devido a Pandemia de COVID-19 no Município
Andorinha - BA e dá outras providências."

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais e considerando o disposto na Lei Orgânica
do Município e demais dispositivos em vigor,
DECRETA:
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial de Saúde — OMS — em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da infecção humana pelo novo coronavirus (COVID-19), bem como a
Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da
Portaria n° 188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto Federal n°
7.616, de 17 de novembro de 2011, além do Decreto Estadual n° 18.884 de 16 de
março de 2020.
CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo coronavirus pela
Organização Mundial de Saúde como pandemia;
CONSIDERANDO o estabelecimento das

medidas

para

enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavirus, por meio da Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos e
de adotar medidas no âmbito municipal para o enfrentamento para a situação de
emergência em saúde pública,
CONSIDERANDO todos os esforços já empreendidos a fim manter a prestação dos
serviços públicos e de adotar medidas no âmbito municipal para o enfrentamento da
grave situação da saúde pública;
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CONSIDERANDO os decretos emitidos pelo Governo do Estado da Bahia, em
especial o de n° 19586/2020, que estabelece medidas de emergência no âmbito
estadual;
CONSIDERANDO as necessidades da Administração Pública em manter os Serviços
Públicos prestados à população andorinhense;
DECRETA:
Art. 1° - Fica determinada as medidas preventivas e de segurança para realização
dos procedimentos licitatórios presenciais realizados pela Prefeitura do Município de
Andorinha, através da Pregoeira e Equipe de apoio designados pelo Decreto n° 168
de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 02 de agosto
de 2021 - Edição 3311, e pela Comissão Permanente de Licitação designados pelo
Decreto n° 169, de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios
em 02 de agosto de 2021- Edição 3315, enquanto perdurarem as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública para combate ao novo Coronavirus —
COVID-19;
Art. 2° - 0 presente Decreto justifica-se pelo fato de o Município de Andorinha
necessitar de realizar procedimentos licitatórios para aquisição de produtos, serviços
e outros de suma importância às necessidades da Administração Pública e
continuidade dos serviços públicos ofertados aos cidadãos andorinhenses.
Art. 3° - As medidas preventivas e de segurança a serem adotadas, visam garantir a
saúde dos Munícipes, dos membros componentes Comissão Permanente de
Licitação, Pregoeira e Equipe de apoio, bem como dos licitantes participantes dos
procedimentos licitatórios.
Art. 4° - As Sessões Públicas de Licitação, além de seguirem as Leis n° 8.666/93, n°
10.520/02 e alterações posteriores para as respectivas leis, ocorrerão respeitando as
determinações constantes no Decreto Municipal que trata das medidas de combate à
pandemia da Covid 19, bem como as seguintes recomendações abaixo discriminadas:
I - As Sessões Públicas serão realizadas na sala de reuniões do prédio da Prefeitura
Municipal de Andorinha, podendo, caso tenha a participação de mais de 05 (cinco)
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licitantes, ser realizada na Escola Municipal Noêmia Vitor, ou ainda, em qualquer
Prédio Público desta Municipalidade, conforme previsão editalicia, por deterem de
amplo espaço garantindo distanciamento entre os presentes.
II - Caso seja necessária a mudança de local em que será realizada a sessão de
licitação, a Comissão Permanente de Licitação disponibilizarb 01 (um) membro
encarregado de promover a comunicação com os licitantes que porventura se
dirigirem ao local inicialmente estabelecido;
IH - Antes da entrada no local do Certame, um membro da Administração Municipal
realizará a aferição da temperatura de todas as pessoas que adentrarem ao local onde
será realizada a sessão de licitação;
IV - Somente será permitida a entrada de pessoas na sala de licitação que estejam
usando máscara, podendo a Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizar
máscaras descartáveis, para acesso das pessoas que não as estejam utilizando;
V - A Prefeitura Municipal de Andorinha disponibilizarb álcool gel para higienização
das mãos nas sessões de licitação;
VI - A Comissão Permanente de Licitação, a Pregoeira e Equipe de Apoio adotarão
todas as medidas objetivando manter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros
entre as pessoas presentes no local de licitação;
VII - Se algum Servidor da Prefeitura Municipal de Andorinha, membro componente
dos Decretos citados no Art. 1° deste Decreto apresentar sintomas característicos da
COVID-19, não poderá participar da Sessão Pública do Certame;
VIII - Se algum cidadão, seja visitante ou representante de empresa participante do
certame, apresentar sintomas característicos da COVID-19, a Comissão Permanente
de Licitação, a Pregoeira e Equipe de Apoio poderão recolher os documentos
apresentados para análise interna e o resultado desta ou seu julgamento serão
divulgados por meio da publicação da ata da sessão de licitação no Diário Eletrônico
do Município, a partir de quando os interessados poderão se manifestar, conforme
disposto no Art. 109 da Lei 8.666/93 e na lei 10.520/02:
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IX - As solicitações de Certificados de Registro Cadastral serão solicitados e enviados,
se atendidos os requisitos Editalicios, por e-mail, através do endereço eletrônico:
licitacao_pma@hotmail.com,
X - Poderão ser realizadas autenticação de documentos nas Sessões Públicas de
Licitações, desde quando respeitado os ditames da Lei Federal n° 13.726, de 10 de
outubro de 2018;
XI - As Sessões Públicas de Licitação poderão ser registradas através de registro
fotográfico e filmagens, fazendo parte integrante do Processo Administrativo;
XII - Caso seja necessário, serão recepcionados documentos exigidos para
participação nos certames licitatórios por meio dos Correios, com aviso de
recebimento, ou outra modalidade de entrega, inclusive protocolado fisicamente na
COPEL, de segunda à sexta-feira, de 08h0Omin ás 12h0Omin, na sede da Prefeitura,
situada na Rua Antônio Galdino, s/n — Centro — CEP 48.990-000 — Andorinha — Ba,
desde que respeitadas as exigências editalicias;
XIII - Para a verificação da tempestividade da entrega dos documentos para
participação dos certames licitatórios, será considerada a data e hora da entrega pelos
correios ou pelo recebimento do setor de Protocolo;
XIV - Caso necessário, a Comissão Permanente de Licitação e a Pregoeira e Equipe
de Apoio, poderão adotar outras medidas de segurança e prevenção à saúde de todos
os participantes dos procedimentos licitatórios a serem realizados pela Prefeitura
Municipal de Andorinha — BA.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, e vigorará enquanto
durar a situação de emergência, nos termos da Lei Federal n° 13.979/2020,
revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Andorinha, em 17 de agosto de 2021.
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