
Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I E II), CREAS, BEM COMO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO, PARA AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 PULVERIZADOR COSTAL: PODENDO SER UN 1,00 2.516,41 2.516,41
USADO TANTO PARA ÜQUIDO QUANTO PARA 
PÓ. POTENTE, COM GRANDE VELOCIDADE DE 
EXPULSÃO DE AR E ALCANCE. POSSUINDO 
DIFERENTES AJUSTES DE VAZÃO DO LÍQUIDO. 
PERMITINDO RÁPIDA TROCA DE TANQUE DE 
LÍQUIDO PARA PÓ, FACILITANDO O USO DE 
APLICAÇÕES DE GRANULADOS. BASTA GIRAR 
O TANQUE, AJUSTAR O TUBO E CONTROLAR A 
ALAVANCA DE DOSAGEM PARA ADEQUAR O 
VOLUME DE SAÍDA DA APUCAÇÃO DE 
POLVILHAMENTO E/OU DISPERSÃO DE 
GRANULADOS, POSSUINDO UMA 
CAPACIDADE DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
DE 1,700 MILILITROS, CILINDRADA 63,3, 
CAPACIDADE DO TANQUE DE 14 LITROS, 
POTÊNCIA EM (KW/CV) 2.9/3.9.

2 GERADOR DE OZÔNIO OXISANATIZAÇÃO UN 1,00 3.275,00 3.275,00
BIVOLT - OXI SANITIZAÇÃO COM OZÔNIO. O 
GERADOR DE OZÔNIO INATIVA 
MICRO-ORGANISMOS E REMOVE ODORES DE 
AUTOMÓVEIS COM ALTO PODER DE 
HIGIENIZAÇÃO. POTÊNCIA: 50 W; FREQUÊNCIA 
50/60 HZ; TEMPORIZADOR 10-60 MINUTOS;
TENSÃO 110/220 V; PESO 3,10 KG; GERAÇÃO 
DE OZÔNIO 4000 MG/H.

3 CARRINHO DE UMPEZA MULTIFUNCIONAL UN 5,00 1.333,78 6.668,88
COM BALDE ESPREMEDOR E SUPORTE DE
FIXAÇÃO - O CARRINHO DE UMPEZA 
MULTIFUNCINAL COM BALDE DE FIXAÇÃO É 
COMPOSTO COM 02 BALDES DE 15 UTROS 
CADA E COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO 
ESPREMEDOR. PRODUZIDO EM 100% DE 
POUPROPILENO. O CONJUNTO DO CARRINHO 
DE UMPEZA CONTÉM: 01 CARRO COM BOLSA 
EM VINIL - 01 BALDE 15 UTROS AZUL - 01 
BALDE 15 UTROS VERMELHO - 01 CAVALETE 
PARA ESPREMEDOR - 01 ESPREMEDOR 
VERMELHO, MEDIDAS DE CUBAGEM DO 
CARRINHO DE UMPEZA: MONMTADO > 50 CM 
(C) X 40 CM (L) X 84 CM (A) DESMONTADO >
52CM (C) X 57 CM (L) X 48 CM (A); PESO TOTAL 
DO CARRINHO DE UMPEZA COM BALDE E
SUPORTE PARA FIXAÇÃO: 27 KG. j  P

4 NOTEBOOK COM TELA FULL HD 15.6,4 GB UN 3,00 3.350,47 10.051,41
RAM, 1TB DE HD, PROCESSADOR 2.30
GHZÇTIPOI3-7020U), 3MB CACHE, WIRELLES 
(WIFI-): COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A,
802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.11AC,
LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 
10/100/1000 (RJ45) BLUETOOTH: VERSÃO 4.2,
PORTAS USB: 2 USB 3.0 E 1 USB 2.0, COM
FONTE DE CARREGAMENTO ORIGINAL. SO j .
UNUX (MODELO DE REFERENCIA DELL 
INSPIRION 15 3000,115-3584-D10P).
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TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

5 COMPUTADOR TIPO DESKTOP : UN 8,00 3.346,00 26.768,00
PROCESSADOR 3.90 GHZ 3 MB CACHE, 2 
NÚCLEOS, 4 THREADS, MEMÓRIA: 4 GB DDR4 
DISCO RÍGIDO: IX  HD 1 TB, FONTE: 300 W 
(BIVOLT MANUAL), GIGABIT 10/100/1000, USB: 
2X USB 3.0 (+2X FRONTAIS VIA CABO) / 2X USB 
2.0 (+2 FRONTAIS VIA CABO) PAINEL 
TRASEIRO: IX  PS/2 (TECLADO E MOUSE). 
CONECTOR DE ÁUDIO (3X LINE-IN,LINE-OUT E 
MIC-IN) SISTEMA OPERACIONAL: LINUX 
UBUNTU OU OUTROS; MONITOR 23.6 
POLEGADAS, ENTRADA LED VGA, HDMI. 
(MODELO DE REFERÊNCIA DESKTOP DELL 
VOSTRO 3470-U15).

6 TELEVISÃO SMART TV, COR PRETA, UN 3,00 2.301,33 6.904,00
TECNOLOGIA: LED, SMART TV LED 43" FULL HD 
+ WIFI, HDR PARA BRILHO CONSTANTE,
PLATAFORMA TIZEN, 2 HDMI, 1 USB,
CONEXÕES: ENTRADA DE COMPOSTO (AV),
ETHERNET (LAN), SAÍDA DE AUDIODIGITAL 
(OPTICA), ENTRADA DE RF 
(TERRESTRE/ENTRADA DE CABO), HDMI QUICK 
SWITCH, REDE SEM FIO INTEGRADA, TAXA DE 
ATUALIZAÇÃO 60 HZ; GARANTIA DE 
FABRICAÇÃO 12 MESES. (MODELO DE 
REFERÊNCIA SAMSUNG 43T5300).

7 NOBREAK MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: UN 8,00 690,76 5 526 08
ENTRADA 115/127V - OU 220 V E SAIDA 115 V,
POTÊNCIA 700 VA, DC START (POSSIBILITA 
LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE 
REDE ELÉTRICA), CONEXÃO: 4 TOMADAS DE 
SAÍDA, BATERRY SAVER: EVITA O CONSUMO 
DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA,
PRESERVANDO A SUA VIDA UTIL. BOTÃO LIGA/
DESLIGA, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM 
UNIDADE RESERVA, GARANTIA 12 MESES PELO 
FABRICANTE.

8 PROJETOR DE MÍDIA, 3200A LUMENS E SVGA UN 3,00 2.843,60 8.530,80
800 X 600; HDMI X 1 COMPUTADOR : VGA RGB
(D-SUB 15-PINOS) X 1, s-VIDEO: MINI DIN X 1;
VIDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X I, USB 
TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI), USB TIPO B 
X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); AUDIO:
RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO) (MODELO DE 
REFERÊNCIA: EPSON V11H719021).

9 IMPRESSORA A TANQUE DE TINTA UN 1,00 1.589,67 1.589,67
PROFISSIONAL TIPO ECOTANK; TANQUE
POSSUINDO 1 TANQUE COM TINTA PRETA:
RENDIMENTO 7500 PAGINAS; 3 TANQUES 
GARRAFAS COM TINTA COLORIDA: RENDEM 
6500 PÁGINAS NA MEDIDA 10 X 15 CM; CORES 
(PRETO, CIA NO, MAGENTA, AMARELA);
TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA 
MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK) TAMANHO 
MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA : 3 
PICOUTROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 
IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE 
RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM DIVERSOS TIPOS 
DE PAPEL: (MODELO DE REFERÊNCIA L1300)
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TERMO DE REFERENCIA

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

10 BIOMBOS ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO SOB UN 12,00 614,00 7.368,00
MEDIDA DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO, 
QUANTIDADE DE LUGARES: 1 POR BAIA; 
TAMPO: MDF; MILIMETRAGEM DO TAMPO: 15 
MM; REVESTIMENTO: BP; BORDA: PVC 180M 
ALTURA: 140 CM, LARGURA MÍNIMA: 80 CM; 
PROFUNDIDADE: 80 CM; ACRÍLICO DE 
SEPARAÇÃO DA MESMA LARGURA ENTRE O 
ATENDENTE E O ATENDIDO; ALTURA DO 
TAMPO 75 CM DO CHÃO, ABERTURA DO 
ACRÍLICO (FRESTA) 5 CM PARA PASSAGENS DE 
DOCUMENTOS OU PEQUENOS OBJETOS.

11 PROTETOR DE BALCÃO OU MESA, ACRÍLICO 
CRSITAL 3 MM, MEDINDO 70X50X14 CM, 
FIXAÇÃO DE DUPLA FACE.

12 TENDA SANFONADA 3,00 X 3,00 M, BARRACA, 
PIRÂMIDE ARTICULADA NOVA, COR AZUL, 5 
TRAVAS DE ALTURA, VELCRO PARA SEGURAR A 
COBERTURA, SEM PEÇAS DE PLÁSTICO, TODAS 
CONEXÕES DE AÇO.

13 CADEIRA DE PLÁSTICO BISTRO PONTE NOVA 
87 X 40 CM, TONALIDADE BRANCO, MATERIAL: 
POUPROPILENO, ALTURA 87 CM, LARGURA 33 
CM, 40CM, DIMENSÃO (A X L) 87 X 33 CM, 
ENCOSTO EM POUPROPILENO, CAPACIDADE 
120 KG, EMPILHAVEL, ACABAMENTO 
SEMIBRILHO.

14 TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2,00 X 2,00 M GRM, 
POLEGADAS: 110" (1:1), FORMATO: 1:1 
(QUADRADA), COR DO PRODUTO: BRANCA, 
MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,00 (C) X 
2,00 (A) M, ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 M, 
ENROLAMENTO MANUAL SEMI-AUTOMÁTICO, 
POSSUI ESTOJO BRANCO.

15 CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPUFICADA 
BIVOLT, CONEXÕES USB 2.0/ENTRADA SD 
CARD/ RADIO FM/ BLUETOOTH 4.0 OU 
SUPERIOR, ALÇA DE MÃO E RODAS PARA 
TRANSPORTE; 01 ENTRADA PARA GUITARRA E 
01 ENTRADA, MICROFONE; ENTRADA 
AUXIUAR P2 3.5MM; CONTROLE DE GRAVES E 
AGUDOS; WOOFER: 15" + 1 TWEETER, BATERIA 
RECARREGÁVEL, DURAÇÃO ACIMA 4 HORAS, 
ORIGEM NACIONAL, GARANTIA 06 MESES.

UN 4,00 301,67 1.206,67

UN 4,00 633,83 2.535,30

UN 150,00 48,35 7.252,50

UN 3,00 1.174,27 3.522,80

UN 3,00 1.247,17 3.741,50

16 MICROFONE DINÂMICO COM FIO, UN 3,00 236,41 709,23
TRANSDUTOR DINÂMICO, POLAR CARDIÓIDE 
PADRÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ - 
15KHZ, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA MÍNIMA 600 
OHM, CONECTORES DE SAIDA XLR4.57 
METROS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 
MESES.

17 TELEFONE FIXO SEM FIO, FRENQUÊNCIA 1.9 UN 6,00 175,50 1.052,99
GHZ, COM ALCANCE DE ATÉ 50 METROS,
DISPLAYILUMINADO, TELA MÍNIMO 1.4,
DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA COM O FONE 
FORA DA BASE 120 HORAS, REDISCAGEM SIM,
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MONOFONE; 1 
CARREGADOR (BASE); 1 ADAPTADOR AC; 1 FIO 
TELEFÔNICO; 2 BATERIAS; 1 MANUAL.
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

18 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 100 UTROS UN 2,00 2.523,21 5.046,42
DE COLUNA + KIT INSTALAÇÃO E FILTRO,
DUAS TORNEIRAS DE AGUA GELADA, ÚNICO 
RESERVATÓRIO, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO 
INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS, APARADOR DE 
ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430, 
SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), 
BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA, 
CERTIFICADO PLEO IN METRO, TERMOSTATO 
COM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS PARA CONTROLE 
DE TEMPERADTURA, GÁS ECOLÓGICO R134A, 
REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE 
GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; 
TENSÃO/POTÊNCIA: 110 V; DIMENSÕES 
APROXIMADAS ALTURA: MÍNIMA 135 CM; 
LARGURA : 45 CM; PROFUNDIDADE : MÍNIMA 
50 CM.

19 BALCÃO RETO PARA RECEPÇÃO UN 2,00 698,36 1.396,71
ATENDIMENTO - MATERIAIS MDF/MDP;
PROFUNDIDADE 60 CM; ALTURA 114 CM,
LARGURA 100 CM.

20 BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍUCO 90 X 60 UN 10,00 313,07 3.130,65
CM PARA BALCÕES - MATERIAL: ACRÍUCO -
ALTURA: 60 CM - LARGURA: 90 CM - 
ESPESSURA: 3 MM

Total da Coleta: 108.793,02

Valor Total estimado da aquisição: 108.793,02 (cento e o ito mil setecentos e noventa e três reais e dois 
centavos).

Justificativa : AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I E II), CREAS, BEM COMO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO, PARA AÇÕES SOCIOASSISTÉNCIAIS DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19.

Prazo de entrega: EM ATÉ 07 DIAS PÓS EMISSÃO A.F

Condições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO N.F

Local de entrega: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Unidade Fiscalizadora: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Matheus MartiJlvabs
Diretor do Núcleo de Execução 

M a trícu la  13468

Aquidauana(MS), 8 de Setembro de 2020
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Cl n°: 399/2020/SAS,
Aquidauana - MS, 23 de Julho de 2020

Da -  Secretária Municipal de Assistência Social 

Para -  Secretário Municipal de Finanças/compras

Solicitamos a Vossa Senhoria. Dispensa de Licitação para aquisição de material

permanente.

Objeto: Aquisição de materiais permanentes a serem adquiridos por meio do processo

II), e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) utilizando recurso 

extraordinário conforme a Portaria 378/2020 sendo: 08 Computadores, 04 Notebook, 08 

Nobreak, 03 Televisores ,04 Tendas, 150 Cadeiras Brancas, 03 Telão, 03 Projetor, 03 Caixa 

Acústica, 03 Microfone, 04 Biongo com 03 lugares, 02 Balcão de Bancada, 01 02 Bebedouros 

com duas torneiras, 06 Telefones Fixo Sem Fio e 01 impressora colorida, barreira de acrilíco. 

(Descrição completa no anexo I).

Justificativa: Considerando a Portaria MC 378 de 7 de maio de 2020, que dispõe dos repasse 

de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social 

para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados. Distrito 

Federal e Municípios devido à situação de Emergencial em Saúde Pública de importância 

Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Considerando, que o Município de Aquidauana recebeu no dia 19 de maio de 2020, a 

primeira parcela referente ao recurso da portaria 378/2020.

Considerando, que o município já  incorporou os recursos transferidos pelo FNAS no FMAS, 

havendo então disponibilidade financeira e orçamentária para tal aquisição.

Considerando, que houve o aceite de recursos da portaria 378 de 7 de maio de 2020.

Considerando que com o aumento da capacidade de atendimento da rede 

socioassistencial no contexto da pandemia da COVID-19, a preservação da oferta de serviços 

e atividades essenciais e o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e 

informação da população em situação e vulnerabilidade social, com vistas à prevenção da 

disseminação do novo Coronavírus, referidos na Portaria MC n° 378/2020.

licitatório em questão para atender o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I e

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 — Vila C idade Nova 

Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: dc.<envolvinu‘iitosi>ciak'V<'Uiclauaiia.nis.yov.lH - Aquidauana - CF.P 79200-000
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Considerando a Portaria 378/2020 do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre

Proteção Social Especial - PSE, para a execução de ações socioassistenciais nos estados, 

Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Considerando o aumento da capacidade de atendimento da rede Socioassistencial no 

contexto da pandemia do COVID-19, a preservação da oferta de serviços e atividades 

essenciais e o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social básica e proteção social 

especial, orientação e informação da população em situação e vulnerabilidade social, com 

vistas à prevenção da disseminação do novo Coronavírus, referidos na Portaria do Ministério 

da Cidadania de n° 378/2020.

Considerando as leis e normativas que norteiam as ações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Aquidauana, neste cenário atual de Pandemia decorrente do COVID-19, 

no que tange a oferta e consolidação dos serviços socioassistenciais temos adotado novas 

medidas de atendimentos que necessitam de cuidados específicos que garantam abrandar os 

efeitos do vírus no município, afiançando o acesso dos usuários aos serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial.

Desta forma para assegurar direitos dos usuários e garantir a saúde dos trabalhadores e 

gestores do Sistema Único de Assistência Social, faz-se necessário de aquisição de novos 

materiais permanentes que irá contribuir com a equipe técnica de referência do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS I e II) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) com o intuito de otimizar as ações preservando a saúde e 

proteção de todos, haja vista que os recursos extraordinários destinados nos blocos da PSB e 

PSE nos garante esta aquisição como forma de incrementar os equipamentos para que possam 

atuar nesta nova situação que hoje enfrentamos.

Destacamos os itens de materiais permanentes a serem adquiridos por meio do 

processo licitatório em questão para atender o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS I e II), e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

utilizando recurso extraordinário conforme a Portaria 378/2020 sendo: 08 Computadores, 04 

Notebook, 08 Nobreak, 03 Televisores ,04 Tendas, 150 Cadeiras Brancas, 03 Telão, 03 

Projetor, 03 Caixa Acústica, 03 Microfone, 04 Biongo com 03 lugares, 02

repasse do cofmanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social tratando-se de um 

incremento temporário destinado para os blocos de Proteção Social Básica - PSB e blocos de

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvol\ámentosocial@aouidaiia iia.ms.pov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000



Orgão: 20 

Unidade: 02

Funcional: 08.244.0218-2.141/Ações de Enfrentamento ao COVID-19 no SUAS.

Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1029/Equipamento e Materiais Permanente

Local da Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Honório Simões

Pires, 618 -  Vila Cidade Nova.

Prazo de entrega: 05 dias após emissão da autorização de fornecimento 

Prazo de Pagamento: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no prazo, em 

até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a comprovação, pelo (s) 

Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:

Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo a cada 

pagamento realizado,

Certificado de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos Encargos Sociais 

instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,

Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

Gestor e Fiscal do Contrato:

Rosemery Bruno Bossay Candia 

CPF: 830.389.571-00 

Rubens Jesus de Arruda 

035.215.381-41

Atenciosamente,

Rosemery Bruno Bossay Candia 

Secretária Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvohimentosocial@aquidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000

mailto:desenvohimentosocial@aquidauana.ms.gov.br


Estado de M ato G rosso do  Sul 
Governo Municipal de Aquidauana 

Secretaria M u nicipal de A ssistência Social

ANEXO I -
Portaria 378/2020 do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre repasse do cofinanciamento federal 

do Sistema Único de Assistência Social tratando-se de um incremento temporário destinado para os blocos 

de Proteção Social Básica - PSB e blocos de Proteção Social Especial - PSE, para a execução de ações 

socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19).

Item Descrição Unidade QTD

1. Notebook com Tela Full HD 15.6, 4GB RAM, 1TB de HD, Processador 2.30 

GHz(Tipo Í3-7020U), 3mb Cache, Wireless (Wi-Fi): Compatível com IEEE 

802.11a, 802.11b, 802.1 lg, 802.1 ln  e 802.1 lac, LAN/Rede com fio: Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 (RJ45) Bluetooth: Versão 4.2, Portas USB: 2 USB 3.0 e 1 

USB 2.0, Com Fonte de Carregamento original. SO Linux. (MODELO DE 

REFERENCIA Dell Inspiron 15 3000,115-3584-D10P).

UN

0(b

3

2. Computador tipo Desktop: Processador 3.90Ghz 3MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 
THREADS, Memória: 4GB DDR4 Disco Rígido: lx  HD 1TB, Fonte: 300W 
(bivolt manual), Gigabit 10/100/1000, USB: 2x USB 3.0 (+2x frontais via cabo) / 
2x USB 2.0 (4-2 frontais via cabo) Painel Traseiro: lx  PS/2 (teclado e mouse), 
Conector de Áudio (3x Line-in, Line-out e Mic-in) SISTEMA OPERACIONAL: 
Linux Ubuntu ou outros; Monitor 23.6 entrada polegadas LED VGA, HDMI. 
(Modelo de Referencia Desktop Dell Vostro 3470-U15)

g \ - O f c

UN

03P)

8

3. TELEVISÃO Smart TV, Cor: Preta, Tecnologia: LED, Smart Tv Led 43" Full HD 

4- WIFI, HDR para Brilho e Contraste, Plataforma Tizen, 2 HDMI, 1 USB, 

Conexões: Entrada de Composto (AV), Ethernet (LAN), Saída de Áudio Digital 

(Optica), Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo), HDMI Quick Switch, Rede 

sem fio integrada, Taxa de Atualização 60Hz; Garantia de fabricação 12 

Meses.(Modelo de Referência Samsung 43T5300).

UN 3

4. NOBREAK Modelo bivolt automático: entrada 115/127V- ou 220V- e saída 

115V, 700va, DC Start (possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede 

elétrica), Conexão: 4 Tomadas de saída, Battery Saver: evita o consumo 

desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Botão liga/ 

desliga, Porta fusível externo com unidade reserva, Garantia 12 meses pelo 

fabricante.

UN

> .OAP 

8

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 - Vila C idade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
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5. Projetor de Mídia, 3200A Lumens e Svga 800x600; HDMI x 1 Computador: 

VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Video Composto: 

RCA (amarelo) x l, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 

(USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco)(Modelo 

de Referencia (Epson V I1H 719021)

UN 3

6. Impressora a Tanque de tinta Profissional tipo Ecotank; Taque possuindo 1 

tanque com tinta preta: Rendimento 7.500 páginas; 3 taques garrafas com tinta 

colorida: Rendem 6.500 páginas na medida 1 0 x 1 5  cm; Cores: (Preto, Ciano, 

Magenta, Amarela); Tecnologia de impressão: Tecnologia de injeção de tinta 

MicroPiezo de 4 cores (CMYK)Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 

picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução 

otimizada em diversos tipos de papel; Área máxima de impressão: 32,9 x 111 cm 

(12,95" x 44"); Velocidade de impressão: Preto 30 ppm e colorido 17 ppm 2; 

Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ISO ppm e colorido 5,5 ISO ppm; 

Resolução de Impressão Até 5760 dpi x 1440 dpi de resolução otimizada em 

diversos tipos de papel( Modelo de Referencia L I300)

UN 1

7. Biombos Estação de atendimento sob medida dos locais de atendimento, 

Quantidade de lugares: 1 por baia; Tampo: MDF; Milimetragem do tampo: 15 

mm; Revestimento: BP; Borda: PVC 180°; Altura: 140 cm, Largura Mínima: 80 

cm; Profundidade: 80; Acrílico de separação da mesma Largura entre o 

atendente e o atendido; Altura do Tampo 75cm do chão, Abertura do 

acrílico(fresta) 5cm para passagens de documentos ou pequenos objetos.

UN 12

8. Protetor de Balcão ou Mesa, Acrílico Cristal 3mm, Medindo 70x50xl4cm, 

fixação dupla face;
04

9. TENDA SANFONADA 3,00 X 3,00 MTS, BARRACA, PIRÂMIDE 

ARTICULADA NOVA, Cor Azul, 5 travas de altura, velcro para segurar a 

cobertura, Sem peças de plástico, todas conexões de aço.

UN 04

10 Cadeira Plástico Bistrô Ponte Nova 87x40cm, Tonalidade Branco, Material 

Polipropileno, Altura 87 cm, Largura 33 cm, 40 cm, Dimensão (AxL) 87x33 cm, 

Encosto em Polipropileno, Capacidade 120kg Empilhável, Acabamento

UN 150
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SemiBrilho.

11 Tela de Projeção Tripé 2,00m x 2,00m GRM, Polegadas: 110" (1:1), Formato: 
1:1 (quadrada), Cor do produto: Branca, Medidas da área de projeção: 2,00 (C) x 
2,00 (A) m, Altura do Tripé: Até 2,80 mt, Enrolamento manual semi-automático, 
possui estojo branco.

UN

0O3T

03

12 Caixa De Som Multiuso Amplificada Bivolt, Conexões Usb 2.0/Entrada sdCard/ 

Radio fm/ bluetooth 4.0 ou Superior, Alça de mão e rodas para transporte; 01 

Entrada para guitarra e 01 entrada, microfone; Entrada Auxiliar P2 3.5mm; 

Controle de graves e agudos; Woofer: 15" + 1 tweeter, Bateria 

RECARREGÁVEL duração acima 4 horas, Origem Nacional, Garantia 06 meses

UN

0 0  -J«

03

13 Microfone Dinâmico com Fio, Transdutor dinâmico, Polar Cardióide Padrão, 
Resposta de Frequência 50Hz - 15kHz, Impedância de saída mínima 600 Ohm, 
Conectores de Saída XLR 4,57 Mts. Garantia do fabricante: 12 meses

UN 03

14 Telefone Fixo Sem Fio, Frequência 1.9 GHz, Com alcance de até 50 metros, 
Display Iluminado, Tela mínimo 1.4, Duração mínima da bateria com o fone fora 
da base 120 horas, Rediscagem sim, Conteúdo da embalagem 1 Monofone; 1 
Carregador (base); 1 Adaptador AC; 1 Fio Telefônico; 2 baterias; 1 Manual

UN

ÕOMo

06

15 Bebedouro de Agua Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro, 
Duas Torneiras de Agua Gelada, único reservatório, Corpo e estrutura em aço 
inox 430 e pés reguláveis, Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430, 
Serpentina em aço inox 304 (interna), Boia Controladora do nível de água, 
Certificado pelo INMETRO, Termostato com no mínimo 3 níveis para controle 
de temperatura, Gás ecológico R134A, Refrigeração por compressor que garante 
maior eficiência; Tensão/potência: 110v; DIMENSÕES Aproximadas Altura: 
mínima 135 cm;* Largura: 45 cm;* Profundidade: Mínima 50 cm;

o o  lm

UN 02

16 Balcão Reto Para Recepção Atendimento
Materiais MDF/MDP 
Profundidade 60 cm 
Altura 114 m 
Largura 100 m
DESCRIÇÃO:
* Medidas 1,00 comprimento X 60 cm profundidade 1,14 cm Altura
* Madeira MDP / BP 15 mm

UND 02

17 Barreira De Proteção Em Acrílico 90x60 Cm Para Balcões
□ Material Acrílico
□ Altura 60 cm
□ Largura 90 cm
□ Espessura 3 mm

o o  1)3
UND 10
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Considerando que a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir 

danos, monitorar populações em risco social e prevenir a incidência de agravos à vida em face 

das situações de vulnerabilidade vivenciadas pelas famílias.

Partindo dessas premissas destacamos que é de competência da Secretaria Municipal 

de Assistência Social elaborar e coordenar os instrumentos de planejamento das ações 

referente a coordenação da gestão da oferta de atendimentos as famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social, de acordo com o que está afiançado pelo Sistema Único de 

Assistência Social. Portanto a construção de um bom planejamento requer um trabalho em 

equipe exigindo a expertise e conhecimento de toda a equipe técnica no que tange aos 

serviços socioassistenciais e quais são as demandas que emergem durante o ano vigente, claro 

que estas ações de intervenção deve-se considerar os aspectos geográficos, sociais e 

econômicos do município.

Como é sabido que toda execução de ações e orçamentos relacionados à política 

pública requer planejamento desta forma temos o Plano Municipal de Assistência Social 

(PMAS) com vigência de 2018 a 2021, que direciona e norteia toda a execução da política de 

Assistência Social no município, além do Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

No entanto o panorama atual requer mudanças no planejamento das ações frente à 

Pandemia COVID 19, de maneira que os atendimentos obrigatoriamente passarão por 

transformações significativas implicando na reelaboração dos instrumentos de gestão, a fim 

de incluir e reestruturar os novos procedimentos de atuação dos trabalhadores do SUAS, que 

serão executadas mediante ao enfrentamento do COVID-19. Portanto para a execução e 

intervenção dentro da política de assistência social, houve necessidades de adotar medidas e 

procedimentos para a reorganização dos serviços socioassistenciais, dos atendimentos 

ofertados e suporte para as equipes, a fim de assegurar maior adesão às recomendações 

sanitárias em relação ao contágio.

Ressaltamos que estas medidas adotadas e os procedimentos de atuação deverão estar 

listadas em um plano físico sendo ele o Plano de Ação de Execução Orçamentária de acordo 

com a novas modalidades de atendimento e o Plano de Municipal de Contingência que traçam 

como serão ofertados estes atendimentos assegurando a saúde dos trabalhadores do SUAS e 

dos usuários de acordo com a biossegurança.
Secretaria de Assistência Social 
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Considerando a Portaria 378/2020 do Ministério da Cidadania, que dispõe sobre 

repasse do cofmanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social tratando-se de um 

incremento temporário destinado para os blocos de Proteção Social Básica - PSB e blocos de 

Proteção Social Especial - PSE, para a execução de ações socioassistenciais nos estados,

Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Considerando o aumento da capacidade de atendimento da rede Socioassistencial no 

contexto da pandemia do COVID-19, a preservação da oferta de serviços e atividades 

essenciais e o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social básica e proteção social 

especial, orientação e informação da população em situação e vulnerabilidade social, com 

vistas à prevenção da disseminação do novo Coronavírus, referidos na Portaria do Ministério 

da Cidadania de n° 378/2020.

Considerando as leis e normativas que norteiam as ações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Aquidauana, neste cenário atual de Pandemia decorrente do COVID-19, 

no que tange a oferta e consolidação dos serviços socioassistenciais temos adotado novas 

medidas de atendimentos que necessitam de cuidados específicos que garantam abrandar os 

efeitos do vírus no município, afiançando o acesso dos usuários aos serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial.

Desta forma para assegurar direitos dos usuários e garantir a saúde dos trabalhadores e 

gestores do Sistema Único de Assistência Social, faz-se necessário de aquisição de novos 

materiais permanentes que irá contribuir com a equipe técnica de referência do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS I e II) e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) com o intuito de otimizar as ações preservando a saúde e 

proteção de todos, haja vista que os recursos extraordinários destinados nos blocos da PSB e 

PSE nos garante esta aquisição como forma de incrementar os equipamentos para que possam 

atuar nesta nova situação que hoje enfrentamos.

Destacamos os itens de materiais permanentes a serem adquiridos por meio do 

processo licitatório em questão para atender o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS I e II), e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

utilizando recurso extraordinário conforme a Portaria 378/2020 sendo: 08 Computadores, 04 

Notebook, 08 Nobreak, 03 Televisores ,04 Tendas, 150 Cadeiras Brancas, 03 Telão, 03 

Projetor, 03 Caixa Acústica, 03 Microfone, 06 Celulares, 04 Biongo com 03 lugares, 02
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Balcão de Bancada, 02 Bebedouros com duas torneiras, 06 Telefones Fixo Sem Fio e 01 

impressora colorida, 14 acrílico.

Quando se trata da aquisição de materiais permanentes com as descrições, a 

justificativa e o objetivo que irão compor o termo de referência do processo licitatório em 

questão para atender estes serviços socioassistenciais é imprescindível destacar que os 

equipamentos existentes além de obsoletos, muitos deles são de uso compartilhado entre a 

equipe técnica e os mesmos não garantem a biossegurança dos trabalhadores dos SUAS e dos 

seus usuários, haja vista que os materiais permanentes a serem adquiridos atenderão todas as 

modalidades de atendimentos, sendo em ambiente fechado ou área aberta e arejada conforme 

prevê as normativas do Ministério da Cidadania, destacamos também que os materiais 

adquiridos irá suprir as demandas existentes quanto ao acesso dos trabalhadores do SUAS nas 

plataformas virtuais com o objetivo de garantir a educação permanente referente a prática 

profissional diante dos impactos causados pelo Coronavírus no cotidiano.

A Portaria n° 378, por sua vez, trata de recurso extraordinário, como incremento 

temporário, na execução de ações socioassistenciais, aos municípios que demonstrarem o 

regular funcionamento dos equipamentos da política de assistência social, em especial do 

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social - CREAS. O repasse de recurso extraordinário se dará diretamente do 

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para as provisões já realizadas no âmbito dos 

serviços e de acordo com a Portaria n° 2.601/2018.

Secretaria de Assistência Social 
Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 

Tele-Fax: 3240 -  1400
E-mail: desenvolvimci-itosodal@aciuidanana.iris.gov.br - Aquidauana - CEP 792003)00

mailto:desenvolvimci-itosodal@aciuidanana.iris.gov.br


3RTARIA N° 378, DE 7 DE MAIO DE 2020 - PORTARIA N° 37... http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-378-de-7-de-maio-de-2

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 08 /0 5 /2 0 2 0  | Edição: 87 | Seção: 1 1 Página: 113 

Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 378, DE 7 DE MAIO DE 2 0 2 0

Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do 
financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social 
para incremento temporário na execução de ações 
socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios 
devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e 
II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso III do art. 12 c /c  o art. 28, o art. 30-A, e o art. 30-C 
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, e no Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 
surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria n° 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção 
humana pela Covid-19;

Considerando o Decreto Legislativo n° 6, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos 
da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 
2020 ;

Considerando a Medida Provisória n° 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito 
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.550.000.000,00 (dois bilhões e 
quinhentos e cinquenta milhões de reais), para o fim que especifica;

Considerando a Portaria MS n° 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária da Covid-19;

Considerando a Portaria MC n° 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;

Considerando a Portaria MC n° 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre o repasse 
financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da 
rede do SUAS, no âmbito dos estados. Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo 
coronavírus, Covid-19;

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento
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de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19;

Considerando o disposto na Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
resolve:

Art. I o Dispor sobre repasse de recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais 
nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

Parágrafo único. Farão jus ao cofinanciamento de que trata o caput aqueles entes federados 
que demonstrarem o regular funcionamento dos equipamentos da política de assistência social, em 
especial do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social - CREAS, por meio dos sistemas informatizados de monitoramento do Ministério da 
Cidadania.

Art. 2° O recurso extraordinário de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a 
capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, garantindo:

I - o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos estados, Distrito 
Federal e municípios às famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social:

II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios 
socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de 
prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19; e

III - o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da 
população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da Covid-19 e 
disseminação do vírus.

Art. 3o O repasse de recurso extraordinário se dará diretamente do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e Distrito Federal para 
os Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica e Especial, que se baseará no valor de referência da 
parcela mensal potencial do seu cofinanciamento federal ordinário do mês de fevereiro de 2020 e se 
efetuará em 2 (duas) parcelas, cada uma equivalente a 3 (três) competências mensais do cofinanciamento 
ordinário.

Parágrafo único. O aporte de recursos de que trata o caput se dará nas contas já  existentes.

Art. 4o Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de 
cofinanciamento federal extraordinário, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a 
execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira 
e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações 
referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata esta Portaria, para fins de análise e 
acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art. 5o Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 
08.244.5031.21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância InternacionaL 
Decorrente do Coronavírus - COVID19, na categoria econômica custeio.

Art. 6o Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar 
a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma 
desta Portaria.
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Art. 7o A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de 
Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares à matéria disciplinada nesta 
Portaria.

Art. 8o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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Art. 55, Às propostas que contenham a descrição do objeto, o valor c os documentos 
complementares estarão disponíveis na internei, após a homologaçíio.

Art. 56. Os. arquivos c os registros digitais relativos ao processo licitatÓrio permanecerão à 
disposição dos órgãos dc controle interno c externo.

Àrt. 57. Ficam revogadas as disposições cm contrário.

Àrt. 58. Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICU? A^DELWjfaD aU A N / ^ .  24 DE JUNHO DE 2020.

y f i k
ODttO N  FERRAZ AL VÉS 'RÍBÈfhO 

Prefeito Municipal dc Aquidauana

DECRETO MTJNTCIPALN." 095/3020

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 
contratação da serviços comuns, incluídos os serviços 
comuns de engenharia, no âmbito da Administração 
Pública do Município de Aquidauana/MS, e dá outras 
providencias.

O Rxmo, Sr. ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDa UANA/MS, Estado-de Mato Grosso: do Sul, no uso 
de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no art. 70. incisos V. c YH, da Lei 
Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no srt. 2o, § l6, da LèiRderaJ.n* 10^520, de 17 de julho de 2002; 

Considerando a Lei. Federal n° 8.666, de 21 dc junho de 1993;

Considerando o Decreto'Federal rt° 10.024, dc20 dc setembro'de20l9l c 

Considerando a Lei Municipal n° 2097/2009;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. .1° Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na fonrni eletrônico, 
paru a uquisiçSo dc bens e- a contratação de serviços còmuns, incluídos os serviços comuns dc 
engenharia no âmbito da administração pública do Município de Aquidauana/MS'.

§ Io A utilização da modalidade de.prcgão, na forma eletrônica, pcíos órgãos da administração 
pública municipal direta, pelus autarquias, pelas fíindoçõcs e pelos flmdos especiais c 
facultativa, exceto nos casos em que a lei ou a  regulamentação específica assim exigir.

§ 2* As empresas públicos, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, nos termos do 
rcgulamcmo interno de que traia o.art. 40 da Lei n" 13503, de :3Õ de junho de 2016, poderão, 
adotar, uo que coubôr, as disposições deste Dccroto, observados os limites de que trata 0 àrt. 28 
da referida Lei.

Art. 2° O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade, 
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculaçao ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e uos que lhes 
são corrclatos.

DECRETO M UNICTPALK0 096/2020
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO 
EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENW-PROGRAMA DE 
2020, NO VALOR DE RS 775.769,40 (SETECENTOS E  
SETENTA E  CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E  
NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PAR, 1 AÇÕES 
DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID f  9) 
NO MUNICÍPIO DE A Q UI DA UANA/MS, £  DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Sr. ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO - 
PREFEITO MUNICIPAL DE AQU1DAÜÀNA/MS, Estado de Mato Grosso do Sul. no uso 
de suas atribuições legais, c em observância ao disposto no art. 70, incisos V e VII, da Lei 
Orgânica Municipal, c

Considerando a Lei Federal n.° 13.979, dc 06 de fevereiro de 2020, que ‘'Dispõe sobre as 
medidas para enfivnlamento da emergência dc saúde pública dc importância internacional 
decorrente do Coronavirus;

Considerando as disposições contida na Portaria n.p 369, de 29 do abril de 2020, do Ministério 
da Cidadania, que trata, em seu art. 3.°, de repasse financeiro para en&cntamento do Covtd-19, 
no âmbito da SUAS;

Considerando oriêntação do Tribunal dc Contas do. Estado do Mato Grosso da Sul para. criação, 
no Orçamento-Programa* de ações .especificas para execução dos recursos repassados para 
enfrentamccitö dó COVID-T9;'

Considerando fmahnentros tetmòs dó Decreto Legislativo n.® 644, de 17 dójpnho. de 2020,. 
que recoiihöce a -ocorrência de calamidade público no Município deAquídauanaMS, restando, 
previsto’' em seu art. 2.°' à expressa, autorização ao Chefe dp Executivo a  proceder, mediante 
Decretpi a abertura dc cródito extraordinário, nos termòs.do àrt.. 167,. § '3.°;, da Constituição. 
Fedcral,.c noá oris.:41,4n,>44, ambos daT^i F e d e r a l -4520/64..

D E C R E T A ;

A n. t f  - Ffca ábcrtp crédito extraordinários no Orçamento Geral do. Município de 
Àquidauana/MS, aprovado pela. Lei. Municipal n *  2*660/2019, mo valor de R$ 775.769,40 
(setecehtoá.c sèíèõía è. cinco núl setecemos esessena  o nove reais e quarenta centavos); com 
,objetivo. <feprom'cwcrjações-.<íe ̂ entamítóó'ád-COV3D^t9i çom fendãmcnto.nosarls. 41 c
44; itodôs da Lei Federai n.° 4j320/do 1-7 dd. março dti 1964, que passará a fazer parte dò 
.orçamento vigente sob a^çgúmte cía?sificaçár>:

20 -SECRETARTA MUNXCIEAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20.02 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.844.02I8-2J 41 - Ações dc Emfi-etamcntoaoCOVID-19 .no SUAS
31901100 Vencimento o Vnirtngeu^Fixas • Pessoal Civil 1029 100,00

33903000 Maferial/de Consumo' Itó9 265-169,40

33903200 Materinl de Distribuição Gratuita: 1029 í'5Ó.400v00

33903600 Outro? Scrv.iços. de Terceiros -  Pessoa-Física. 1029 100,00

33903900 Gútros. Serviços de Terceiros- Pessoa, jurídica 1029 60-00.0,00

44905200 Equipamentos cMiiteria] Pcnnanenté 1.029 500:000,00

t o t a l  g e r a l 775.765,40

l ,v - Pura atender as disposições do artigo anterior, decorrorfio por conta dô excesso de 
idaçSo, por receita não prevista no Orçamento, com base no incirô tl, $ 17, do art. 43, da

Art. 2 /
arrecadação, por n 
Lei.Federal n.° 4.32Ó/64, conformccspcoificodo abarxor

Receita Arrccndada nüo'P revistas
VALOR

ESTIMADO
AcSeS <lo COVID no SUAS DamEPI - Portaria 369 41.475.00
Ações do COVID no. SÜÁSjjw ra  Alimentos - Portaria 369 164.220,00
AcOw dò COVIO no SUAS - Dara Acolftimemo - Portaria 369 151.200,00
Incremento'Temporário ao .BlücodãProfeçSO Social Especial parar Ações 127.274,40

Incremento Temporário, ao Bloco 'dá-Frotcção’Social Básica para Ações de. •29,1.600,00

TOTAL PKEVKTO 775.769,40

Art, 3 ?  - Fica determinado ao soior da .contabilidade a adoç3o dé providencias com o fito dc 
proceder as: alterações necessárias para compatibflixaçEEo ao PP A nos tormos do art. 16, da Lei 
Complementam0. Í01/0Ó.

Art. '4.° - A  abertura dó crédito extraordinário, na. forma supra, deverá, a tempo e- modo, ser 
comunicada' ao .Poder legislativo local.

Àrf.-í.® t-Es lo.Dccrcto cntrarú^Vvigor nadato. dc su^tib lí cação.

PttEWSTTURA MUNICIPA JUNHO DE 2020.

ODlXONTERRAZ ALVES RIBEIRO 
Prefeito Municipal dc Aquidauana

PORTARIAS

PORTARIA N.° 510/2020

Declara a Vacância de Cargo Público do Servidor(a) Que 
Menciona, por Motivo de Morte.

O Exmo. 5r. ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, PREFEITO 
MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 70, da Lei 
Orgânica Municipal e artigo 38, Inciso IX da Lei n° 1,231/91,

R E S O L V E :

Art. 1o - Declarar, a VACÂNCIA do cargo de Merendeira do quadro 
de cargos de provimento efetivo da Administração Pública 
Municipal, em virtude da morte da servidora FLAVIANE ELIEZER 
DA SILVA, matrícula 5088, Portador do RG n° 888082 SSP/MS e 
CPF: n° 301.116.978-08, falecido em 18 de maio de 2020.

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 18 de maio de 2020.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Aquidauana/MS, 24 de junho de 2020.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
Prefeito Municipal de Aquidauana

PORTARIA N.° 511/2020

VT-'V'- •



n íi Diário Oficial Eletrônico
'£*■* ' "f.f Ano VII - Edição N° 1476 I Aauidauana - MS I sexta-feira. 17 de iulho de 2020- 2 Páainas

■3KSÍ

Ano VII - Edição N° 1476 | Aquidauana - MS | sexta-feira, 17 de julho de 2020- 2 Páginas 

Lei Ordinária n° 2.307/2013 www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO....................................................................... 1

DECRETO....................................................................................1

PODER EXECUTIVO 

DECRETO

DECRETO MUNICIPAL N.° 112/2020

“ DISPÕE SOBRE A IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVlRUS -  

COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Exmo. Sr. ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO - PREFEITO 
MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no 
art. 70, incisos V e VII, da Lei Orgânica Municipal,

C O N S I D E R A N D O a  declaração de pandemia do COVID-19 
(Novo Coronav(rus) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 
12 de março de 2020;

C O N S I D E R A N D O o  disposto na Lei Federal n.° 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavirus;

C O A/ S / D E R Â N D O as medidas de emergência em saúde pública 
de importância nacional e internacional dispostas no Regulamento 
Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal n.° 10.212, 
de 30 de janeiro de 2020;

C O N S I D E R A N D O a  Portaria n.° 356, de 11 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde e recomendações expedidas pelo Ministério 
da Saúde em 13 de março de 2020; e

C O N S I D E R A N D O o  reconhecimento de transmissão 
comunitária da COVID-19 em nosso município, situação que 
demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da doença no Município de Aquidauana/MS;

C O N S I D E R A N D O a  reunião do Comitê de Gerenciamento da 
Emergência em Saúde Pública instituído pelo Decreto Municipal n.° 
037/2020, realizada no dia 16 de julho de 2020, com a presença 
vários seguimentos da comunidade local, oportunidade em que 
restou deliberada a instituição das medidas previstas neste Decreto;

Art. 1.° - Este Decreto impõe medidas extraordinárias a serem 
seguidas no Município de Aquidauana/MS, a contar de 18 de julho de 
2020 até ulterior deliberação, tudo considerando o agravamento da 
disseminação do Novo Coronavirus em nossa comunidade.

Art. 2.° - Fica terminantemente proibido o consumo presencial de 
bebidas alcoólicas em bares, conveniências, lanchonetes, 
restaurantes e congêneres e em locais públicos, durante as 24 horas 
do dia.

Art. 3.® - Os estabelecimentos comerciais deverão obedecer 
obrigatória e rigorosamente aos seguintes horários de funcionamento 
para atendimento presencial ao público:

I -  Comércio em Geral: de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 
horas às 16:00 horas, e no sábado das 08:00 horas às 12:00 
horas;

II -  Farmácias e Postos de Combustíveis: 24 horas por dia;

III - Comércio de gêneros alimentícios e afins, assim subdivididos:

a) Bares e Conveniências: atendimento de segunda-feira a 
domingo, das 08:00 horas às 18:00 horas;

b) Restaurantes e Lanchonetes: atendimento presencial de 
segunda-feira a domingo, das 07:00 horas às 21:00 horas;

c) Supermercados, Mercados, Padarias, Quitandas, Açougues e 
Peixarias: atendimento presencial de segunda-feira a sábado das 
06 horas até às 19 horas, e aos domingos das 06:00 horas às 
13:00 horas;

IV - Consultórios, Clínicas Médicas e Odontológicas: de segunda- 
feira a sexta-feira, das 08:00 horas às 21:00 horas e no sábado 
das 08 horas às 12 horas;

V - Salões de Beleza, Clínicas de Estéticas e Barbearias: de 
segunda-feira a sábado das 08 horas às 18 horas;

VI -  Petshop, Clínicas Veterinárias, Casas Agropecuárias e de 
vendas de ração: de segunda-feira a sábado das 08 horas às 19 
horas, domingos das 06:00 horas às 13:00 horas;

VII - Shoppings e Barrakech: A praça de alimentação funcionará de 
segunda-feira a domingo, das 07:00 horas às 21:00 horas, e as 
lojas de comércio em geral funcionarão de segunda-feira a sexta- 
feira, das 08:00 horas às 16:00 horas, e no sábado das 08:00 
horas às 12:00 horas.

§ 1.® - Os estabelecimentos comerciais, sempre que possível, 
deverão dar preferência à comercialização de seus produtos por meio 
do sistema de entrega em domicílio (delivery), encomenda e 
agendamento de vendas sem que o cliente adentre ao 
estabelecimento comercial, como forma a evitar aglomeração de 
pessoas.

§ 2.® - Após as 22:00 horas, fica terminantemente vedada a retirada 
de produtos nos estabelecimentos comerciais pelo cliente, permitido 
apenas a entrega de produtos à domicílio.

Art. 4.® - Fica limitada a entrada nos estabelecimentos comerciais de 
no máximo 2 (duas) pessoas da mesma família, devendo as pessoas 
do grupo de risco evitarem deslocamentos a estabelecimentos 
comerciais.

Art. 5.® - As academias de ginásticas, estúdios de danças, academias 
de luta e similares funcionarão com capacidade reduzida de lotação 
máxima de 30% (trinta por cento) por hora, respeitando o horário das 
06:00 horas até às 19:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, e no 
sábado das 06:00 horas às 12:00 horas.

Parágrafo Único -  As disposições constantes no caput, deste artigo, 
vigorarão desde que adotadas todas as providências de uso 
obrigatório de máscaras, distanciamento mínimo de 1,5 metros entre 
os frequentadores, cuidados com a segurança e higienização dos 
aparelhos, devendo ainda disponibilizar local apropriado para
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higienização das mãos e fornecimento de álcool em gel para seus 
clientes.

Art. 6.° - As instituições religiosas de todas as crenças poderão 
permanecer abertas das 06:00 horas às 21:00 horas, tanto para 
atendimentos individuais -  orações, aconselhamentos, confissões, 
etc.), como para realização de cerimônias religiosas.

Parágrafo Único -  As disposições constantes no caput, deste artigo, 
vigorarão desde que adotadas todas as providências 
consubstanciadas no controle efetivo de público nas cerimônias 
religiosas - lotação máxima de 30% (trinta por cento) por celebração, 
uso obrigatório de máscaras, distanciamento mínimo de 1,5 metros 
entre os frequentadores, cuidados com a segurança e higienização 
dos aparelhos sonoros, devendo ainda disponibilizar local apropriado 
para higienização das mãos e fornecimento de álcool em gel para 
seus fiéis.

Art. 7.° - O representante legal dos seguimentos de que tratam os 
arts. 5.° e 6.°, desde Decreto, ficam responsáveis pelo integral 
cumprimento das medidas de funcionamento, de saúde e de 
segurança impostas para enfrentamento ao Coronavírus.

Art. 8.° - O toque de recolher no Município de Aquidauana incluindo- 
se a zona urbana, zona rural, Distritos e Assentamentos, passa a 
vigorar das 22:00 horas às 05:00 horas, a contar de 18 de julho de 
2020.

Parágrafo Único -  Especificamente em relação ao toque de recolher 
nas Aldeias Indígenas do município, recomenda-se à comunidade a 
adoção das orientações gerais estabelecidas pela liderança, para 
cumprimento dentro das comunidades.

Art. 9.® - Continua vigorante a vedação do funcionamento de:

I -  casas noturnas, boates e similares;

II -  buffets, salões de festas, espaços de recreação, campos 
desportivos e quaisquer outras áreas de convivência similares, ainda 
que em locais privados, como condomínios, associações e 
congêneres;

III -  teatros, museus, centros culturais, bibliotecas, cinemas e 
similares;

IV -  clubes sociais e similares.

Art. 11 - As obrigações instituídas pelo presente Decreto não isentam 
ou desobrigam o cumprimento das medidas anteriormente instituídas 
pelos demais atos normativos editados, exteriorizadas para evitar e 
quanto mais minimizar a infecção provocada pelo COVID-19.

Art. 12 - A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator 
às penas previstas no art. 10, da Lei Federal n.° 6.437, de 20 de 
agosto de 1977.

Parágrafo único - Sem prejuízo das demais sanções, a 
inobservância deste Decreto pode acarretar ainda a incidência do 
crime tipificado no art. 268 do Código Penal.

Art. 13 -  Eventuais denúncias de descumprimento das medidas aqui 
disciplinadas, assim como dúvidas acerca de sintomas da COVID-19, 
exames, monitoramentos de casos suspeitos e confirmados, deverão 
ser feitas pelos telefones: DISQUE DENÚNCIA CORONA (067)
99227-8795 (somente por mensagens de texto e whatsapp) e 
DISQUE DÚVIDAS CORONA (067) 99225-1296 (somente por 
mensagens de texto e whatsapp, no horário das 07:00 horas às 17:00 
horas).

Art. 14 - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS, 17 DE JULHO 
DE 2020.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 09/11/2018 | Edição: 216 | Seção: 1 1 Página: 101 

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social/Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 2.601, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a 
fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o 
incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do 
SUAS.

0  MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições que Lhe conferem o art. 87, 
inciso II, parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 33 da Lei n° 13.502, de I o de novembro de 2017, 
tendo em vista o disposto na Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no Decreto n° 7.788, de 15 de 
agosto de 2012,

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - 
NOB/SUAS, aprovada pela Resolução n° 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 
Assistência Social;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 101, de 4 de março de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria n° 113, de 10 de dezembro de 2015, do Ministério do 
Desenvolvimento Social, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria n° 124, de 29 de junho de 2017, da Secretaria Nacional de 
Assistência Social - SNAS, que regulamenta os procedimentos a serem adotados pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, atinentes à guarda e ao arquivamento dos processos e documentos comprobatórios 
das despesas realizadas com recursos federais transferidos na modalidade fundo a fundo, destinados ao 
cofinanciamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, e das transferências voluntárias de 
recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria n° 2.600, de 6 de novembro de 2018, que institui o Mobilidade no 
SUAS - MOB-SUAS;

CONSIDERANDO o princípio da economicidade, caracterizado como a parcimônia ou 
modicidade nos gastos públicos, que estabelece a necessidade de evitar desperdícios e obter bons 
resultados com o menor custo possível; e

CONSIDERANDO que o SUAS se pauta no pacto federativo, e define como pressupostos a 
gestão compartilhada, o cofinanciamento da Política de Assistência Social pelas três esferas de governo e 
a definição clara das competências técnico-políticas dos entes, resolve:

Art. I o Dispor sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social - MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS 
oriundos de:

1 - cofinanciamento federal de programas, projetos e dos Blocos dos Serviços da Proteção
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Social Básica e Proteção Social Especial;

II - emenda parlamentar;

III - programação orçamentária própria; e

IV - outras fontes que vierem a ser instituídas.

Art. 2o Para fins desta Portaria considera-se:

I - programação orçamentária própria: recursos inseridos no Orçamento Geral da União - OGU 
por iniciativa do MDS;

II - programação: habilitação em sistema informatizado, a ser disponibilizado pelo MDS, a partir 
do qual é manifestado o interesse para execução dos recursos regulamentados nesta Portaria;

III - modalidade de programação: forma de aplicação do recurso oriundo de emenda 
parlamentar, de programação orçamentária própria, ou de outras fontes que vierem a ser instituídas 
considerada a partir de sua finalidade, podendo ser de incremento temporário ao cofinanciamento federal 
regular e automático das ofertas socioassistenciais ou de estruturação da rede socioassistencial;

IV - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação 
jurídica estabelecida formalmente entre o órgão gestor da política de assistência social e as entidades de 
assistência social, em regime de mútua cooperação, para a consecução de ofertas socioassistenciais;

V - unidades públicas: unidades estatais cadastradas no Sistema de Cadastro do Sistema Único 
de Assistência Social - CadSUAS; e

VI - unidades referenciadas: entidades e organizações de assistência social cadastradas no 
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS.

Art. 3o Os recursos transferidos na forma desta Portaria e sua utilização reger-se-ão pelo 
disposto no Decreto n° 7.788, de 15 de agosto de 2012, que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência 
Social - FNAS, bem como nos demais normativos que regem a execução orçamentária e financeira 
relativos às transferências na modalidade fundo a fundo.

CAPÍTULO IDO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SUAS

Art. 4° Os recursos do cofinanciamento federal dos serviços, programas e projetos 
socioassistenciais serão repassados pelo FNAS de forma regular e automática, na modalidade fundo a 
fundo, aos fundos de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e poderão ser 
utilizados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à execução dos serviços 
no âmbito do SUAS.

Parágrafo único. A aquisição de equipamentos e materiais permanentes dar-se-á no âmbito de 
cada programa, projeto ou bloco de financiamento de serviços, observada a obrigatoriedade de vinculação 
entre a finalidade do recurso de origem e a utilização dos bens.

Art. 5o Os valores existentes nas contas bancárias dos entes federados relativos aos programas, 
projetos socioassistenciais e blocos de financiamento dos serviços, a que se refere o inciso I do art. I o, 
independentemente da data de transferência dos recursos, poderão, a partir da data de publicação desta 
Portaria, ser utilizados na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, observadas as disposições 
desta Portaria.

CAPÍTULO IIDAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA 
PARLAMENTAR OU DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA

Art. 6o O MDS poderá repassar aos entes federativos recursos oriundos de emenda parlamentar 
ou de programação orçamentária própria, sob a forma de transferências voluntárias na modalidade fundo 
a fundo destinados a:
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I - estruturar a rede socioassistencial dos estados, municípios e do Distrito Federal, para fins de 
investimento, a serem classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4; e

II - incrementar de maneira temporária as transferências automáticas e regulares para fins de 
custeio, a serem classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 3.

Parágrafo único. As transferências de que trata o caput não poderão ser destinadas à realização
de obras.

Art. 7o As transferências voluntárias oriundas de programação orçamentária própria e de 
emendas parlamentares estão condicionadas à compatibilidade com a Política de Assistência Social e, no 
que se aplicar, com os demais normativos atinentes à programação orçamentária de execução obrigatória, 
que, se não atendidos, configurarão impedimentos de ordem técnica à eventual obrigatoriedade de 
execução.

Art. 8o Para a transferência dos recursos de que trata o art. 6o, deverá ser realizado o cadastro 
da programação em sistema próprio disponibilizado pelo MDS, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:

I - ente;

II - unidade beneficiária;

III - endereço;

IV - endereço eletrônico;

V - número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do fundo de 
assistência social beneficiário;

VI - valor;

V II- GND; e

VIII - outros dados pertinentes.

Parágrafo único. Caso a programação tenha como beneficiária entidade de assistência social 
que não esteja cadastrada no CNEAS, será registrado impedimento técnico e a entidade será considerada 
inapta, cabendo à autoridade responsável realizar o cadastro ou substituir a indicação.

Art. 9o O FNAS providenciará, para cada modalidade de programação, por nível de Proteção 
Social, programas e projetos, a abertura de conta corrente específica e vinculada aos fundos estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, observando a inscrição destes no CNPJ, em conformidade com o 
estabelecido em regulamento específico da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

Art. 10. O FNAS repassará, em parcela única, os valores de cada programação aprovada aos 
fundos de assistência social dos entes federativos, conforme disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 11. A execução dos recursos deverá ser operacionalizada por meio de aplicativo 
disponibilizado por instituição financeira oficial federal que tenha acordo de cooperação técnica com o 
MDS e que viabilize a movimentação eletrônica de recursos.

Art. 12. As transferências de que trata este capitulo não serão consideradas para os fins de que 
trata a Portaria n° 36, de 25 de abril de 2014, do MDS.

PORTARIA N° 2.601, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

SEÇÃO IDAS MODALIDADES

Art. 13. São modalidades de programação para a transferência voluntária de recursos oriundos
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de programação orçamentária própria ou de emendas parlamentares:

I - incremento temporário, que compreende os recursos classificados como custeio e 
repassados por tempo determinado, na modalidade fundo a fundo, a fim de atender à oferta dos serviços 
socioassistenciais;

II - estruturação da rede, que compreende os recursos classificados como investimento, 
podendo ser:

a) repassados aos fundos de assistência social com a finalidade de estruturar a rede 
permanentes; ou

b) destinados à aquisição centralizada pelo MDS de veículos e /ou  outros bens e materiais 
permanentes.

Art. 14. Os recursos de que trata este Capítulo deverão ser alocados na Unidade Orçamentária
do FNAS:

I - na Ação Orçamentária 219 G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, nas Modalidades 
de Aplicação 31 (trinta e um) para os estados, o Distrito Federal ou 41 (quarenta e um) para municípios, no 
GND 3, custeio; e

II - na Ação Orçamentária 219 G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS nas Modalidades 
de Aplicação de Recursos 31 (trinta e um) para os estados, o Distrito Federal ou 41 (quarenta e um) para 
municípios, no GND 4, investimento.

§ I o A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS poderá definir outras ações 
orçamentárias, a fim de viabilizar a transferência de recursos, na modalidade fundo a fundo, para fins de 
incremento temporário e investimento na rede socioassistencial.

§ 2o O FNAS providenciará, caso necessário, a alteração da modalidade de aplicação, a fim de 
viabilizar a transferência na modalidade fundo a fundo.

SEÇÃO IIDA PROGRAMAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS

Art. 15. O gestor do fundo de assistência social do município, do estado ou do Distrito Federal 
deverá realizar o cadastro da programação em sistema a ser disponibilizado pelo MDS e sua finalização 
confirmará o aceite do recurso.

Parágrafo único. Caso o gestor não realize o cadastro da programação no prazo definido em ato 
da SNAS, incorrerá em impedimento técnico à continuidade da transferência de recursos.

Art. 16. Os prazos de que trata o parágrafo único do art. 15 seguirão cronograma definido pelo:

I - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP e pelo MDS, para execução das 
emendas parlamentares, individuais e coletivas; e

II - MDS, quando se tratar de recurso de programação orçamentária própria.

Art. 17. As programações cadastradas e enviadas para análise de mérito serão avaliadas 
considerando os seguintes critérios:

I - coerência com a Política de Assistência Social;

II - consonância com o Plano de Assistência Social do ente federativo; e

III - adequação com a natureza da oferta socioassistencial.

Art. 18. Para transferência de recursos oriundos de emendas parLamentares, o valor total de 
cada emenda poderá ser desmembrado em diversas programações desde que o valor mínimo por 
programação não seja inferior a:

I - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os municípios de Pequeno Porte I e Pequeno Porte II;
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II - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os municípios de Médio Porte, Grande Porte, Metrópoles, 
estados e o Distrito Federal.

Art. 19. Para transferência de recursos oriundos de programação orçamentária própria, o valor 
mínimo por programação será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco m il reais).

Art. 20. Os recursos serão transferidos para os fundos de assistência social dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios.

§ I o Na modalidade de incremento temporário cujas programações prevejam a execução por 
entidade ou organização de assistência social, o gestor do respectivo fundo de assistência social deverá 
realizar a transferência dos recursos em até 90 (noventa) dias a contar do efetivo crédito na conta 
específica, podendo este prazo, a critério do MDS, ser prorrogado.

§ 2o O não cumprimento do prazo estabelecido no § I o ensejará o bloqueio dos recursos do 
cofinanciamento federal do Bloco de Financiamento dos Serviços a que se refira o incremento.

Art. 21. Os recursos financeiros transferidos, cujo beneficiário final seja o próprio ente federativo, 
deverão ser movimentados em conta bancária específica, aberta pelo FNAS em nome dos respectivos 
fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Art. 22. Enquanto não aplicados na finalidade a que se destinam, os recursos de que trata este 
Capítulo deverão, obrigatoriamente, ser mantidos em aplicação financeira, nos termos da Portaria n° 113, 
de 10 de dezembro de 2015, do MDS, e os rendimentos decorrentes dessa aplicação deverão ser 
utilizados na própria programação.

CAPÍTULO IIIDA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Art. 23. A aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes com recursos 
transferidos pelo MDS deverá respeitar a padronização das listas anexas a esta Portaria.

§1° Quando se tratar de veículos, deverá ser observado o que consta na Portaria n° 2.600, de 6 
de novembro de 2018, do MDS.

§2° As Listas de que trata o caput poderão ser atualizadas a qualquer tempo pelo MDS.

§3° No caso dos programas e projetos, deverá ser averiguada a compatibilidade entre a sua 
finalidade e os veículos, equipamentos e materiais permanentes a serem adquiridos.

Art. 24. A aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes deverá observar a 
legislação específica, ainda que em benefício de entidades ou organizações de assistência social.

Parágrafo único. É facultado aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, mediante 
autorização, aderir à eventual ata de registro de preços vigente do MDS para aquisição de veículos e /ou 
outros equipamentos e materiais permanentes com recursos próprios ou de outras fontes.

CAPÍTULO IVDAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GESTOR

Art. 25. O órgão gestor da política de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios deverá:

I - realizar o registro contábil e patrimonial dos equipamentos e materiais permanentes 
adquiridos com recursos transferidos fundo a fundo; e

II - controlar a destinação dos equipamentos e materiais permanentes para as finalidades 
previstas no art. 4o, I, do Decreto n° 7.788, de 15 de agosto de 2012.

Art. 26. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do cofinanciamento 
federal do SUAS devem ser destinados às unidades públicas da rede socioassistencial dos estados, do
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Distrito Federal e dos municípios e vinculados às atividades no âmbito de cada programa, projeto ou bloco 
de financiamento de serviços por no mínimo cinco anos, contados da aquisição.

§ I o Após o prazo estabelecido no caput, o ente poderá destinar os equipamentos e materiais 
permanentes para outra oferta socioassistencial, desde que expressamente autorizado pelo conselho de 
assistência social.

§ 2o Quando a oferta do serviço, programa ou projeto findar antes do transcurso do prazo 
estabelecido no caput, os equipamentos e materiais permanentes poderão ser destinados para outra 
oferta socioassistencial.

§ 3o O gestor ficará desobrigado de cumprir o prazo estabelecido no caput se efetuar a 
devolução ou a compensação do valor de aquisição do bem adquirido com recursos federais, 
devidamente atualizado, na forma dos procedimentos estabelecidos na legislação que rege o SUAS.

§ 4o Excepcionalmente, com prévia aprovação dos respectivos conseLhos de assistência social, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, por meio de instrumento próprio, ceder o uso dos 
equipamentos e materiais permanentes às entidades de assistência social que compõem a rede 
socioassistencial, os quais devem ser destinados exclusivamente para a execução dos serviços, programas 
ou projetos de assistência social.

Art. 27. Quando a utilização dos recursos federais envolver a aquisição de veículos, o órgão 
gestor da política de assistência social, além de observar o disposto nos arts. 25 e 26, deverá observar o 
disposto no art. 9o da Portaria n° 2.600, de 6 de novembro de 2018, do MDS.

CAPÍTULO VDA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 28. A prestação de contas dos recursos tratados nesta Portaria será realizada por meio do 
Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira anualmente e separadamente por 
programação, aplicando-se, no que couber, a Portaria n° 113, de 10 de dezembro de 2015, do MDS.

Art. 29. Os gestores, ao prestarem contas, preencherão formulário específico contendo a relação 
dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos, por meio de sistema informatizado disponibilizado 
pelo MDS.

§ I o Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser lançados no Demonstrativo 
Sintético Anual de Execução Físico Financeira durante o prazo mínimo de cinco anos ou até a 
desvinculação do bem na hipótese do §3° do art. 26.

§ 2o No exercício do controle social, os conselhos de assistência social deverão verificar a 
relação dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos, observando a correlação entre a sua 
Localização e a finalidade de execução das ofertas socioassistenciais.

Art. 30. Nos casos de apuração de impropriedades ou irregularidades ou de reprovação de 
prestação de contas, os valores impugnados deverão ser restituídos ao FNAS devidamente atualizados.

Art. 31. Os saldos dos recursos apurados em 31 de dezembro de cada ano de que trata esta 
Portaria poderão ser reprogramados para o exercício seguinte se repassados a titulo de incremento 
temporário para execução direta pelo ente, desde que assegurados durante o exercício em questão os 
serviços socioassistenciais cofinanciados do bloco correspondente.

§ I o os recursos repassados a título de incremento para execução indireta pelo ente poderão ser 
executados pela entidade parceira até o fim da parceria; e

§2" os recursos repassados a título de estruturação da rede deverão ser executados pelos entes 
federados até o fim do segundo ano subsequente ao do exercício do repasse.

PORTARIA N° 2.601, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018
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CAPÍTULO VIDAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. Anualmente serão expedidas orientações gerais sobre os programas disponíveis e as 
diretrizes do MDS para a destinação dos recursos provenientes de emendas parlamentares na forma do 
art. 6o.

Art. 33. Para o exercício de 2018, a execução orçamentária correrá à conta das Ações 
Orçamentárias 2B30 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e 2B31 - Estruturação 
da Rede de Serviços de Proteção Especial.

Art. 34. A SNAS poderá emitir atos normativos complementares necessários à operacionalização 
da matéria disciplinada nesta Portaria.

Art. 35. Ficam revogadas as Portarias n°s 2.300 e 2.301, de 8 dejunho de 2018.

Art. 36. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO IPADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

Tipo Configuração Mínima

Automóvel
Básico

Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima 1.0; 5 
portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas 
nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do 
MDS; combustível flex; ar condicionado; todos itens obrigatórios; documentação 
(emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 
(doze) meses.

Automóvel
Utilitário

Veículo utilitário (zero quilômetro) - capacidade mínima para 02 lugares; motorização 
mínima 1.4; no mínimo 2 portas; direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, 
travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com 
padronização visual do MDS; combustível álcool, gasolina, flex ou diesel; ar condicionado, 
todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do 
ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.
Veículo utilitário com acessibilidade (zero quilômetro) - capacidade mínima para 01 
motorista + 02 passageiros + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador p /  cadeirante 
com acionamento por controle remoto, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, 
capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema manual para o acionamento de 
emergência.
Veículo utilitário sem acessibilidade (zero quilômetro) - capacidade mínima para 07 
lugares: Motorização mínima 1.4; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros eLétricos 
dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor 
branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado, todos itens 
obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; 
garantia mínima de 12 (doze) meses.
Veículo utilitário tipo SUV (zero quilômetro), com capacidade de 05 lugares; motorização 
mínima 1,5; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, 
travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com 
padronização visual do MDS; combustível flex ou diesel; ar condicionado, todos itens 
obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; 
garantia mínima de 12 (doze) meses.

Van

Veículo tipo van com acessibilidade (zero quilômetro), envidraçada, com capacidade 
mínima para 09 passageiros + 01 motorista + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador 
p /  cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na porta traseira ou lateral, 
elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, 
sistema manual p /  o acionamento de emergência e /ou  com dispositivo para transposição 
de fronteira, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, freio a disco nas 4 rodas, vidros 
elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de 
motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel; ar condicionado 
(cabine e salão), todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) 
em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.
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Veículo tipo van sem acessibilidade (zero quilômetro), envidraçada, com capacidade 
mínima para 10 passageiros + 01 motorista: 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, freio a 
disco nas 4 rodas, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo 
de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível 
diesel; ar condicionado (cabine e salão), todos itens obrigatórios; documentação 
(emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 
(doze) meses.

Micro-ónibus

Veículo tipo micro-ónibus (zero quilômetro) - adaptado; com capacidade mínima para 21 
passageiros + 01 motorista ♦ 01 cadeirante; motorização mínima de 140 cv, tipo de 
adaptação: 1 elevador p /  cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na 
porta lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mín. De 
250 kg, sistema manual p /  o acionamento de emergência e /ou  com dispositivo para 
transposição de fronteira, teto alto; cinto de segurança para todos os passageiros e 
motorista, direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, protetor de motor, cor branca 
com padronização visual do MDS; combustível diesel; todos itens obrigatórios; 
documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia 
mínima de 12 (doze) meses.

Ônibus

Veículo tipo ônibus sem acessibilidade (zero quilômetro), com capacidade mínima para 
37 passageiros + 01 motorista; motorização mínima de 150 cv; teto alto; cinto de 
segurança para todos os passageiros e motorista, opcional cortinas nas janelas, direção 
hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, protetor de motor, faróis de neblina, opcional 
sistema antitombamento, sensor de ré com opcional de câmera, sistema de bloqueio de 
porta(s), porta(s) com dispositivo antiesmagamento, saídas de emergência nas janelas 
laterais, teto e porta, cor branca com padronização visual do MDS; combustível diesel ou 
biodiesel; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e 
licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.
Veículo tipo ônibus com acessibilidade (zero quilômetro), com capacidade mínima para 
36 lugares + 01 motorista + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador p /  cadeirante 
com acionamento por controle remoto instalado na porta traseira ou lateral, elevação 
com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema com 
bomba manual p /  o acionamento de emergência, opcional conjunto de fixadores 
instalados no assoalho do veículo p /  a fixação da cadeira de rodas ou local especifico 
para cadeirante; motorização mínima de 150 cv; teto alto; cinto de segurança para todos 
os passageiros e motorista, opcional cortinas nas janelas,

direção hidráulica ou elétrica, piso antiderrapante, protetor de motor, faróis de neblina, 
opcional sistema antitombamento, sensor de ré com opcional de câmera, sistema de 
bloqueio de porta(s), porta(s) com dispositivo antiesmagamento, saídas de emergência 
nas janelas laterais, teto e porta, cor branca com padronização visual do MDS; 
combustível diesel ou biodiesel; ar condicionado, todos itens obrigatórios; documentação 
(emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 
(doze) meses.

Embarcação -
conjunto
náutico

Conjunto náutico composto de embarcação construída em aLumínio naval de 6 metros, 
soldada, pontal de 50 cm, boca máxima de l,40m, peso máximo de 110 kg, capacidade de 
carga mínima de 900 kg, borda de 42cm, espessura do fundo de 2mm e laterais de 1,5. 
Com comprimento no banco central para usar como deposito de líquidos ou viveiro, porta 
tanque; piso de borracha, banco com enchimento de isopor garantindo sua flutuação, 
equipada com motor de popa 4 tempos potência 20(kw/hp); com sistema de 
transferência com fluxo direcionado; sistema de operação braço de comando; altura da 
rabeta (mm/pol): (16.3 pol); peso (kg) 52; n° de cilindros:2; cilindradas: 362; faixa máxima 
de rotação (rpm); 5000-6000;
sistema de inclinação manual; sistema de partida manual; hélice de alumínio; proteção de 
rotação excessiva. Fabricação e peça de manutenção nacionais. 23 reboques: rodas aro 13; 
berços longos, duas guias laterais, suporte de placa; engate automático; apoio para proa 
de barco ajustável; suporte para estepe, com suporte e guincho manual com cabo para 
facilitar o embarque do barco no reboque, com suspensão em molas aspirais e 
amortecedores. Toldo com estrutura em alumínio e lona de alta resistência, cadeiras para 
barco removíveis e giratórias, 06 para cada conjunto náutico.
Cor branca com padronização visual do MDS. Colete salva vidas de auxílio a flutuação 
para 80 a 100 kg, 06 para cada conjunto náutico, remos cabo em alumínio e pás plástica, 
02 para cada conjunto náutico. Sistema de iluminação interna e navegação noturna, 
conforme normas da marinha, (luz de proa, popa, farol manual 1.500 velas, 2 tomas, 
bateria e instalação). Incluir hélice, rotor e carrinho de transporte de motor de popa.

ANEXO IILISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

TIPO ITEM BLOCO PSB BLOCO PSE
ARTIGOS ESPORTIVOS E/OU LÚDICOS ARO DE BASQUETEBOL SIM SIM
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BRINQUEDOTECA SIM SIM

CAMA ELÁSTICA SIM SIM

CASA DE BONECAS SIM SIM

CRONÔMETRO ESPORTIVO SIM SIM

MESA DE JOGOS SIM SIM

PISCINA DE BOLINHA SIM SIM

PLAYGROUND SIM SIM

POSTE DE SPIROBOL SIM SIM

POSTE DE VÔLEI SIM SIM
TABELA DE BASQUETEBOL SIM SIM
TAPETE EMBORRACHADO SIM SIM

TATAME SIM SIM

TENDA SIM SIM

TRAVE SIM SIM
COLEÇÕES COLEÇÃO DE FILMES EM BLU-RAY SIM SIM

COLEÇÃO DE FILMES EM DVD SIM SIM

PORTARIA N° 2.601, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

COLEÇÃO DE LIVROS SIM SIM

ELETROELETRÔNICOS AMPLIFICADOR DE SOM SIM SIM
APARELHO DE AR CONDICIONADO SIM SIM

APARELHO DE BLU-RAY SIM SIM

APARELHO DE SOM SIM SIM
APARELHO DVD SIM SIM
APARELHO TELEFÔNICO SIM SIM

AQUECEDOR DE AMBIENTE SIM SIM

ASPIRADOR DE PÓ SIM SIM

BATEDEIRA SIM SIM
BEBEDOURO SIM SIM

CAFETEIRA ELÉTRICA SIM SIM

CAIXA ACÚSTICA SIM SIM

CÂMERA DE SEGURANÇA SIM SIM
CÂMERA FOTOGRÁFICA SIM SIM

CAMPAINHA DE ALARME SIM SIM
CENTRAL PABX SIM SIM

CHAPA PARA LANCHE SIM SIM
CHUVEIRO SIM SIM
CIRCUITO INTERNO DE TV SIM SIM
CLIMATIZADOR SIM SIM

COIFA SIM SIM
COMPUTADOR SIM SIM

DEPURADOR/PURIFICADOR DE AR SIM SIM

DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS NÃO SIM

ESPREMEDOR DE FRUTAS SIM SIM

ESTABILIZADOR SIM SIM
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EXAUSTOR SIM SIM
FERRO DE PASSAR ROUPA SIM SIM
FUMADORA SIM SIM
FOGÃO SIM SIM
FORNO SIM SIM
FREEZER SIM SIM
FRITADEIRA SIM SIM
FURADEIRA SIM SIM
GELADEIRA SIM SIM
GRAVADOR DE SOM SIM SIM
HD EXTERNO SIM SIM
HOME THEATER SIM SIM
IMPRESSORA SIM SIM
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SIM SIM
LAVADORA DE ROUPA NÃO SIM
LIQUIDIFICADOR SIM SIM
MÁQUINA DE COSTURA NÃO SIM
MÁQUINA DE MOER CARNE NÃO SIM
MESA DE SOM SIM SIM
MICROFONE SIM SIM
MULTIPROCESSADOR SIM SIM
NOBREAK SIM SIM
NOTEBOOK SIM SIM
PIPOQUEIRA SIM SIM
PROJETOR MULTIMÍDIA SIM SIM
PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA SIM SIM
RÁDIO SIM SIM
REFLETOR SIM SIM
SANDUICHEIRA ELÉTRICA SIM SIM
SCANNER SIM SIM
SECADORA DE ROUPA NÃO SIM
TELA DE PROJEÇÃO SIM SIM
TELEVISÃO SIM SIM
TORRADEIRA ELÉTRICA SIM SIM
TRANSFORMADOR SIM SIM
UMIDIFICADOR DE AR SIM SIM
VENTILADOR SIM SIM
VÍDEOGAME SIM SIM

INSTRUMENTOS MUSICAIS ACORDEÃO SIM SIM
AGOGÔ SIM SIM
ATABAQUE SIM SIM
BARÍTONO SIM SIM
BATERIA SIM SIM
BERIMBAU SIM SIM
CAIXA PARA FANFARRA SIM SIM
CAJÓN SIM SIM
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CAVAQUINHO SIM SIM

CHOCALHO SIM SIM

CLARINETE SIM SIM

CONGA SIM SIM

CONTRABAIXO SIM SIM

CORNETA SIM SIM

FLAUTA SIM SIM

GAITA SIM SIM

GUITARRA SIM SIM

PANDEIRO SIM SIM

PRATO SIM SIM

RECO-RECO SIM SIM

REPIQUE SIM SIM

SAXOFONE SIM SIM

SURDO SIM SIM

TAMBOR SIM SIM

TAMBORIM SIM SIM

TAROL SIM SIM

TECLADO MUSICAL SIM SIM

TRIÂNGULO SIM SIM

TROMBONE SIM SIM

TROMPA SIM SIM

TROMPETE SIM SIM

TUBA SIM SIM

VIOLA SIM SIM

VIOLÃO SIM SIM

VIOLINO SIM SIM

VIOLONCELO SIM SIM

XILOFONE SIM SIM

PORTARIA N° 2.601, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

ZABUMBA SIM SIM

MOBILIÁRIO ARMÁRIO SIM SIM

ARQUIVO SIM SIM

BALCÃO/BANCADA SIM SIM

BANCO/BANQUETA SIM SIM

BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR SIM SIM

BEBÊ CONFORTO SIM SIM

BELICHE/TRILICHE NÃO SIM

BERÇO NÃO SIM

BIOMBO SIM SIM

BUFFET COM PROTETOR SALIVAR NÃO SIM

CADEIRA SIM SIM

CAMA NÃO SIM

CRIADO MUDO NÃO SIM
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ESTANTE SIM SIM
ESTRADO NÃO SIM
FLIPCHARTER SIM SIM
GAVETEIRO SIM SIM
GLOBO TERRESTRE SIM SIM
LONGARINA SIM SIM
MESA SIM SIM
POLTRONA SIM SIM
PORTA CHAPÉU SIM SIM
QUADROS UTILITÁRIOS SIM SIM
RELÓGIO DE PAREDE SIM SIM
SOFÁ SIM SIM

UTENSÍLIOS GERAIS ABAJUR SIM SIM
BOTIJÃO DE GÁS SIM SIM
CARRINHO DE MÃO SIM SIM
CARRO FUNCIONAL DE BANDEJA SIM SIM
CARRO FUNCIONAL DE LAVANDERIA NÃO SIM
CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA SIM SIM
COLCHÃO NÃO SIM
CORTADOR DE GRAMA SIM SIM
CORTINA/PERSIANA SIM SIM
ESCADA SIM SIM
ESPELHO DE PAREDE SIM SIM
EXTINTOR DE INCÊNDIO SIM SIM
GRADE DE CAMA NÃO SIM
GRADE DE PROTEÇÃO NÃO SIM
MÁQUINA DE FAZER FRALDA NÃO SIM
PRANCHA DE CABELO (CHAPINHA) NÃO SIM
SECADOR DE CABELO NÃO SIM
SUPORTE PARA CAIXA DE SOM SIM SIM
SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA SIM SIM
SUPORTE PARA PARTITURA MUSICAL SIM SIM
SUPORTE PARA PROJETOR SIM SIM
SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO SIM SIM
SUPORTE PARA TELEVISÃO SIM SIM
TÁBUA DE PASSAR ROUPA NÃO SIM

UTENSÍLIOS VEICULARES ASSENTO DE ELEVAÇÃO VEICULAR INFANTIL SIM SIM
CADEIRA VEICULAR INFANTIL SIM SIM

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

S.-
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Cl n°: 395/2020/SAS *
Aquidauana - MS, 23 de Julho de 2020

Da -  Secretária Municipal de Assistência Social 

Para -  Secretário Municipal de Finanças/compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, Dispensa de Licitação para aquisição de bens de

consumo (utensílios de cozinha, banheiro, materiais de limpeza, materiais de higienização, entre 

outros).

Objeto: Aquisição de novos materiais de Bens de consumo (utensílios de cozinha, banheiro, 

materiais de limpeza, materiais de higienização, entre outros) com base na Lei 13.979/2020 

alterada pela Medida Provisória n. 926, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal 

112/2020, que irá contribuir para higienização dos espaços físicos mantendo a conservação da 

limpeza, higiene e asseio diárío dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e da 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade com o intuito preservar a saúde e 

proteção de todos, no que tange a higienização dos espaços públicos, e entidade não 

governamental que ofertam atendimento ao idosos em acolhimento, como forma de minimizar 

aos impactos causados pela pandemia.

Para Ações Socioassitênciais do SUAS no combate ao COVID-19, com o intuito de suprir as 

demandas atendidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), bem 

como serviço de Acolhimento.

Usando a Portaria 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 o cofinanciamento de ações socioassistenciais 

visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência da covid-19 

Itens solicitrados: Pulverizador Costal, Gerador De Ozônio Oxi Sanatização Bivolt, Carrinho De 

Limpeza Multifuncional Com Balde Espremedor E Suporte De Fixação, Hipoclorito De Sódio 

Galão 05 Litros, Dispenser Para Higienização Sem Usar As Mãos, Dispenser De Parede Cl 

Reservatório Para Álcool, Frasco Borrifador Pulverizador 600ml Spray, Conjunto de Proteção 

Individual -  EPI de acordo eom a NR 31 -  01 conjunto de aplicação de agrotóxico com teciso 

hridorepelente: Calça + Blusão + Avental de PVC amarelo ou bo + touca+viseira 

transparente+respirador semi facial com filtro 01 par de luva nitrílica para produtos químicos + 

abafador de ruídos tipo concha, Tapete Sanitizante: 37 cm X 52 cm Tamanho Tapete pós 

igienização: 40 cm X 52 cm.

Justificativa: Considerando, a Portaria 369/GM/MC, de 29 de Abril de 2020 o cofinanciamento de 

ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência da

Secretaria de Assistência Social 
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covid-19 tem como finalidade prover orientação, apoio, atendimento e proteção as famílias em 
situação de vulnerabilidade e risco social afetados.

Considerando, que o Município de Aquidauana recebeu no dia 28 de maio de 2020, as primeiras 
parcelas referente aos recursos da portaria 369/2020.

Considerando, que o município já incorporou os recursos transferidos pelo FNAS no FMAS, 
havendo então disponibilidade financeira e orçamentária para tal aquisição.

Considerando o Decreto Municipal n° 096/2020/dispõe da abertura de crédito extraordinário ao 
orçamento-programa de 2020 (em anexo) Considerando o decreto N.° 112/2020 de 17 de julho de 
2020 que reconhece a transmissão comunitária da COVID-19 em nosso município.

Desta forma, justificamos a aquisição dos referidos itens visando assegurar direitos dos 
usuários e garantir a saúde dos trabalhadores e gestores do Sistema Único de Assistência Social, faz-se 
necessário de aquisição de novos materiais que irá contribuir para higienização dos espaços físicos 
mantendo a conservação da limpeza, higiene e asseio diário dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade com o intuito 
preservar a saúde e proteção de todos, no que tange a higienização dos espaços públicos, e entidade 
não governamental que ofertam atendimento ao idosos em acolhimento, como forma de minimizar aos 
impactos causados pela pandemia.
Conta Corrente: 43.193-1AQUIDAUANACOVIDACO 

Fonte de Recurso/Despesa Orçamentária.
Órgão: 20 
Unidade: 02
Funcional: 08.244.0218-2.141/Ações de Enfrentamento ao COVID-19 no SUAS.
Elemento: 3.3.90.30.00.00.01,029/material de consumo
Local da Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Honório Simões Pires, 618 — 
Vila Cidade Nova.
Prazo de entrega: 05 dias após emissão da autorização de fornecimento 
Prazo de Pagamento: 30 dias 
Gestor e Fiscal do Contrato:

Rosemery Bruno Bossay Candia

CPF: 830.389.571-00

035.215.381-41
Rubens Jesus de Arruda

Secretária Municipal de Assistência Social
PUEFEITUP' W M M  de o t p m j m sAtenciosamente,

Rosemery Bruno Bossay Candia 

Secretária Municipal de Assistência Social
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Considerando que o Município de Aquidauana via o decreto 037/2020 de 18 de março 

de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do Novo Coronavírus - 

COVID-19, no âmbito do Município de Aquidauana/MS

Considerando o decreto N.° 112/2020 de 17 de julho de 2020 que reconhece a 

transmissão comunitária da COVID-19 em nosso município, situação que demanda o urgente 

emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Aquidauana/MS,

Considerando que a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir 

danos, monitorar populações em risco social e prevenir a incidência de agravos à vida em face 

das situações de vulnerabilidade vivenciadas, principalmente quando se trata das populações 

das camadas empobrecidas da sociedade, faz-se necessário repensar e avaliar de que forma se 

dará o acesso destes usuários aos serviços socioassistenciais em tempo de Pandemia 

decorrente do COVID-19, garantindo desta forma o que preconiza o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).

A vista disso, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS se faz necessário no 

contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de 

vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos 

e agravos sociais decorrentes da disseminação do COVID-19.

Seguindo estes parâmetros o Ministério da Cidadania por meio da Portaria 369/2020 - 

M C, dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações 

socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios 

devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente 

do coronavírus, COVID-19.

Desta forma coube a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de 

Aquidauana a realizar o termo de aceite e como instrumental de gestão estipulado pelo 

Ministério da Cidadania a equipe do Órgão Gestor preencheu o Plano de Ação no REDE 

SUAS, definindo como seriam executadas as ações socioassistenciais de acordo com os
Secretaria de Assistência Social 

Rua H onório  Simões Pires, 618 -  Vila C idade Nova 
Tele-Fax: 3240 -  1400

E-mail: desenvolvimentosodal@aniiidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 792004)00

Estadc i rosso do Sul
Governo iL  ~ ~ ~  Lde Aquidauana

Secretaria MurêSS^at d e Assistência Social

mailto:desenvolvimentosodal@aniiidauana.ms.gov.br




créditos disponíveis. Tendo vista a necessidade da aprovação do Conselho Municipal de 

Assistência Social do Termo de Aceite e Plano de Ação referente a execução do recurso 

seguindo todas as orientações da Portaria 369/2020 - Ministério da Cidadania. Este recurso 

garante o cofmanciamento de ações realizadas pelos Serviços Socioassistenciais visando 

mitigar o efeito da contaminação comunitária pelo COVID-19 no município.

Desta forma para assegurar direitos dos usuários e garantir a saúde dos trabalhadores e 

gestores do Sistema Único de Assistência Social, faz-se necessário de aquisição de novos 

materiais permanentes que irá contribuir para higienização dos espaços físicos mantendo a 

conservação da limpeza, higiene e asseio diário dos serviços socioassistenciais da Proteção 

Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade com o intuito 

preservar a saúde e proteção de todos, no que tange a higienização dos espaços públicos, e 

entidade não governamental que ofertam atendimento ao idosos em acolhimento, como forma 

de minimizar aos impactos causados pela pandemia.

Destacamos o itens de materiais a serem adquirido por meio de compra direta com 

dispensa de licitação, fundamentada nos termos da Lei Federal 8.666/93, que regulamenta as 

licitações e contratações da Administração pública em questão para atender dos serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade, principalmente a Unidade de Acolhimento, Asilo São Francisco utilizando 

recurso da Portaria 369/2020 sendo: Pulverizador Costal, Gerador De Ozônio Oxi 

Sanatização Bivolt, Carrinho De Limpeza Multifuncional Com Balde Espremedor E 

Suporte De Fixação, Hipoclorito De Sódio Galão 05 Litros, Dispenser Para Higienização 

Sem Usar As Mãos, Dispenser De Parede C/ Reservatório Para Álcool, Frasco 

Borrifador Pulverizador 600ml Spray, 01 conjunto de aplicação de agrotóxico com teciso 

hridorepelente: Calça + Blusão + Avental de PVC amarelo ou bo + touca+viseira 

transparente+respirador semi facial com filtro 01 par de luva nitrílica para produtos químicos + 

abafador de ruídos tipo concha, Tapete Sanitizante: 37 cm X 52 cm 

Tamanho Tapete pós Higienização: 40 cm X 52 cm.

Quando se trata da aquisição com as descrições em questão para atender estes serviços 

socioassistenciais é imprescindível destacar que seguimos a orientações da Portaria da 

Secretaria Nacional de Assistência Social N° 100, de 14/07/2020, que orienta a organizar, 

coordenar e reforçar os procedimentos e a frequência da limpeza e desinfecção do ambiente, 

com produtos desinfetantes devidamente aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes,
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superfícies e equipamentos mantendo álcool em gel 70% a disposição dos usuários e dos 

trabalhadores do SUAS e garantir o deslocamentos dos profissionais de forma segura, para as 

situações em que forem necessários, com a higienização sistemática dos veículos.

Desta forma, entende-se que a aquisição dos itens supracitado irá assegurar e garantir 

o atendimento aos indivíduos e famílias visando à prevenção e redução do risco de 

contaminação pelo COVID-19, em conformidade com as novas Portarias e Notas Técnicas do 

Ministério da Cidadania referente aos recursos e atendimentos relacionados à Assistência 

Social no contexto da Pandemia por meio da intervenção em uma nova demanda, que à priori 

algumas delas não estavam previstas.
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PORTARIA 369 
Ações Socioassistenciais

Aquisição de Bens de Consumo (utensílios de cozinha, banheiro, materiais de limpeza, materiais de
higienização, entre outros)

ITEM ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO UNID
QUANTI

DADE
1. Pulverizador Costal multifuncional: podendo ser usado tanto para líquido 

quanto para pó. Potente, com grande velocidade de expulsão de ar e alcance. 
Possuindo diferentes ajustes de vazão do líquido. Permitindo rápida troca do 
tanque de líquido para pó, facilitando o uso de aplicações de granulados. Basta 
girar o tanque, ajustar o tubo e controlar a alavanca de dosagem para adequar 
o volume de saída da aplicação de polvilhamento e/ou dispersão de 
granulados, possuindo uma capacidade de Tanque de Combustível de 1,700 
Mililitros, Cilindrada 63,3, Capacidade do Tanque 14 litros, Potência em - 
(kW/cv ) 2.9/3 .9

Unid.

01

2. Gerador de Ozônio Oxi Sanatização Bivolt - Oxi Sanitização com Ozônio. 
0  gerador de ozônio inativa micro-organismos e remove odores de 
automóveis com alto poder de higienização. Por ser um gás, o ozônio é capaz 
de atingir locais onde uma limpeza convencional não alcança, ou falha em 
alcançar, como partes de difícil acesso no interior do veículo. Ele não mascara 
o problema, ao contrário de perfumes que trocam um odor pelo outro. 0  
gerador de ozônio remove maus odores impregnados como cheiro de cigarro, 
animais e vômito, por exemplo, além de descontaminar o ar condicionado e 
inativar micro-organismos presentes em seu interior. Potência: 50 W 
Frequência: 50/60 Hz Temporizador: 10-60 min Tensão: 110/220 V Peso: 3,10 
kg. Geração de Ozônio 4000mg/h.

Unid.

01

3. Carrinho de Limpeza Multifuncional Com Balde Espremedor e Suporte 
de Fixação -"O Carrinho de Limpeza Multifuncional com Balde de Fixação é 
composto com 2 baldes de 151ts cada e com suporte para fixação do 
espremedor. Prático e útil para otimizar a limpeza de seus ambientes. Organiza 
os principais equipamentos de limpeza em um único Carrinho de Limpeza. 
Produzido em 100% de polipropileno. O Conjunto do Carrinho de Limpeza 
contém: - 01 Carro com Bolsa em Vinil - 01 Balde 15 Litros Azul - 01 Balde 
15 Litros Vermelho - 01 Cavalete para Espremedor - 01 Espremedor 
Vermelho Medidas de Cubagem do Carrinho de Limpeza: Montado > 50cm 
(C) x 40cm (L) x 84cm (A) Desmontado > 52cm (C) x 57cm (L) x 48cm (A) 
Peso total do Carrinho de Limpeza com Balde e Suporte para Fixação: 27Kg"

Unid.

05

4. Hipoclorito de Sódio Galão 5 Litros - Cloro 2,5% é um desinfetante 
hospitalar para superfícies fixas e artigos semi-críticos, à base de hipoclorito 
de sódio 2,5% de cloro ativo estabilizado (25.000 ppm). Possui ação 
bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de 
microorganismos. Produto indicado para desinfecção de superfícies fixas em 
ambiente hospitalar, bem como indicado para desinfecção de artigos para 
inaloterapia e oxigenoterapia. Possui eficácia comprovada contra Candida 
albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, 
Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis.

G1
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5. Dispenser Para Higienização Sem Usar As Mãos - Toten dispenser álcool 
gel Capacidade em volume acima de 2 L Material Aço inoxidável, PVC e 
Polipropileno. Tipos de sabonetes adequados Álcool Gel, Sabonete Líquido, 
Detergente. Evita a propagação de vírus e bactérias. Acionando o pedal, o gel 
é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em qualquer 
superfície após a higienização. Produto inovador, indicado para áreas de 
grande circulação, como comércio em geral, mercados, farmácias, praças, 
escolas e hospitais. Altura mínima 85 cm. Base mínima 27 cm x 27 cm.

Unid.

07

6. Dispenser de parede c/ Reservatório Para Álcool - Capacidade em volume 
de 800 ml a 11. Material Plástico - Tipos de sabonetes adequados álcool gel, 
sabonete líquido. Tipo de instalação fixado na parede com ventosas para 
azulejos ou parafusos. Cor Predominante Branco ou Azul.

Unid.
20

7. Frasco Borrifador Pulverizador 600ml Spray - Frasco - Pet de 250ml de 
alta resistência. PVC firme e 100% transparente e resistente. Gatilho com 
trava de segurança. Para uso com - Álcool, desinfetantes. Dimensões - 21 cm 
de altura por 9cm de largura, capacidade 600ml

Unid.
120

8. Avental de Vinil - transparente ou azul, impermeável, manga comprida com 
punho, altura l,20m, largura 70cm, de amarrar nas costas. Unid.

63

9. Tapete Sanitizante - Tapete desinfectante e higienizante contra vírus, 
germes e bactérias, acompanha tablado com espuma especial de Alta 
Performance mais o TAPETE PÓS HIGIENIZAÇÃO no Combate ao 
Covid 19,

unid 12

10. 01 conjunto de aplicação de agrotóxico com teciso hridorepelente: Calça + 
Blusão + Avental de PVC + touca+viseira transparente+respirador semi 
facial com filtro 01 par de luva nitrílica para produtos químicos + 
abafador de ruídos tipo concha.

Und
03

11. Tapete Sanitizante: 37 cm X 52 cm
Tamanho Tapete pós Higienização: 40 cm X 52 cm. Und

10
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Presidência da República
Secretaria-Gerai

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N° 14,035. DE 11 DE AGOSTO DE 2020

Altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor 
sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, 
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Alt. 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que 
trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as 
seguintes medidas:

Mensagem de veto

Conversão da Medida Provisória n° 926. de 2020

VI -  restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de:

a) entrada e saída do País; e

b) locomoção interestadual e intermunicipal;

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da 
Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo, observado o 
disposto no inciso I do § 6°-B deste artigo.

§ 6°-B. As medidas previstas no inciso VI do caput deste artigo deverão ser precedidas de 
recomendação técnica e fundamentada:

I -  da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em relação à entrada e saída do País e à 
locomoção interestadual; ou

II -  do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária, em relação à locomoção intermunicipal. 

§ 6°-C. (VETADO).

§ 6°-D. (VETADO).

§ 7o .;............................................................................................................................

1!_= pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas 
hipóteses dos incisos I, II, lll-A, V e VI do caput deste artigo;

§ Na ausência da adoção de medidas de que trata o inciso II do § 7o deste artigo, ou até sua 
superveniência, prevalecerão as determinações:

I — do Ministério da Saúde em relação aos incisos I, II, III, IV, V e VII do caput deste artigo; e

II -  do ato conjunto de que trata o § 6o em relação às medidas previstas no inciso VI do caput 
deste artigo.
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§_2! A adoção das medidas previstas neste artigo deverá resguardar o abastecimento de 
produtos e o exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, assim 
definidos em decreto da respectiva autoridade federativa.

§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, observado o disposto nos 
incisos I e II do § 6°-B deste artigo, quando afetarem a execução de serviços públicos e de atividades 
essenciais, inclusive os regulados, concedidos ou autorizados, somente poderão ser adotadas em ato 
específico e desde que haja articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou 
autorizador.

§ 11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e de atividades essenciais, definidos conforme previsto no § 9o deste artigo, e as cargas de 
qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.” (NR)

"Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, incíusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei.

§ 2° Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei serão disponibilizadas, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico na 
internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3° do art, 8° da Lei n° 12.527. de 18 de 
novembro de 2011. com o nome do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação, além 
das seguintes informações:

I -  o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;

II -  a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de 
prestação;

III -  o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou 
bloqueado, caso exista;

IV -  as informações sobre eventuais aditivos contratuais;

V -  a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas 
contratações de bens e serviços.

8 3° Na situação excepcional de, comprovadamente, haver uma única fornecedora do bem ou 
prestadora do serviço, será possível a sua contratação, independentemente da existência de sanção de 
impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público.

8 3°-A. No caso de que trata o § 3o deste artigo, é obrigatória a prestação de garantia nas 
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. que não poderá exceder a 
10% (dez por cento) do valor do contrato.

............................................................................................................................... ” (NR)

“Art. 4°-A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, a que se 
refere o caput do art. 4o desta Lei, não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se 
responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto contratado.”

“Art, 4°-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se 
comprovadas as condições de:

I -  ocorrência de situação de emergência;

II -  necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;

III -  existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de 
equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e

IV -  limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.”

“Art. 4°-C. Para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei, não será exigida a 
elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e de serviços comuns.”
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“Art. 4°-D. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do 
contrato."

“Art. 4°-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, será 
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.

§ 1o O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no caput deste 
artigo conterá:

I -  declaração do objeto;

II -  fundamentação simplificada da contratação;

III -  descrição resumida da solução apresentada;

IV -  requisitos da contratação;

V -  critérios de medição e de pagamento;

VI -  estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c) sites especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ouçl
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;

VII -  adequação orçamentária.

§ 2o Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a 
estimativa de preços de que trata o inciso VI do § 1o deste artigo.

§ 3o Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do § 1o deste artigo não 
impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações 
ocasionadas pela variação de preços, desde que observadas as seguintes condições:

I -  negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para 
obtenção de condições mais vantajosas; e

II -  efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da variação de preços 
praticados no mercado por motivo superveniente.”

"Art. 4°-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a 
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 
documentação relativa à regularidade fiscal ou, ainda, o cumprimento de 1 (um) ou mais requisitos de 
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição Federal.”

“Art. 4°-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto 
seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos 
procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ 1o Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for número ímpar, este será 
arredondado para o número inteiro antecedente.

§ 2o Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.

§ 3o Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666. 
de 21 de junho de 1993. para as licitações de que trata o caput deste artigo.”

“Art. 4°-FI. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e 
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo n° 6. de 20 de 
marco de 2020. respeitados os prazos pactuados.”
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“Art. 4°-l. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração 
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado de até 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato.”

“Art. 6°-A. Para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa, e para as 
aquisições e as contratações a que se refere o caput do art. 4o desta Lei, quando a movimentação for 
realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo, ficam estabelecidos os seguintes limites:

I -  na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea “a” do inciso I do caput 
do art. 23 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993: e

II -  nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na alínea “a" do inciso II do 
caput do art, 23 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993.”

“Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo n° 6. de 20 de marco de 
2020. observado o disposto no art. 4°-H desta Lei.” (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de agosto de 2020; 199- da Independência e 132e da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Eduardo Pazuello
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
José Levi Mello do Amaral Júnior

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.8.2020.

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14035.htm 4/4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14035.htm



