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VII - Que, na hipótese de a abusividade dos preços inviabilizar a própria contratação pelo Município, e em consequência, o
atendimento da situação de emergência, avaliar, também a partir de critérios de proporcionalidade, a possibilidade de
requisição, mediante justa indenização, nos termos dos arts. 5º, XXV, da Constituição Federal; 15, XIII, da Lei nº 8.080/90; e
3º, inciso VII, § 7º, III, da Lei nº 13.979/2020;
VIII - Que a decisão de contratar empresa com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar
com o Poder Público suspenso somente se dê na hipótese expressamente prevista em lei, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei
nº 13.979/2020, de forma fundamentada, adotando-se as medidas de cautela que forem necessárias para garantir o efetivo
cumprimento do contrato;
IX - Que a dispensa de apresentação de documentação de habilitação, na forma do art. 4º-F, da Lei nº 13.979/2020, somente
seja adotada diante de situação de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço que esteja a comprometer o
atendimento da situação de emergência, devidamente fundamentada, com adoção, pelo gestor, das providências necessá-
rias a garantir o cumprimento do contrato;
X - Que sejam publicadas, em sítio oficial específico, na rede mundial de computadores (internet), em tempo real, todas as
contratações efetivadas com fundamento na Lei nº 13.979/2020, de modo a garantir o princípio da publicidade, constando na
publicação: (a) o nome do contratado, (b) o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, (c) o prazo contratual, (d)
o valor, e (e) a íntegra do respectivo processo de contratação ou aquisição;
XI - Que o Município se abstenha de utilizar o regime especial de contratações estabelecido na Lei nº 13.979/2020 para as
contratações que não se destinem ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional e Interna-
cional.

No prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do artigo 8º, IV e § 5º da Lei Orgânica do Ministério Público da União - c/c artigo
80 da Lei 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, deverão ser encaminhadas a esta Promotoria de Justiça,
preferencialmente, no endereço eletrônico casanova@mpba.mp.br, informações acerca das providências adotadas para o
cumprimento da presente Recomendação, com manifestação específica acerca de cada um dos seus itens, acompanhada
dos documentos necessários à sua comprovação.
São os termos da recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia.

Publique-se. Cumpre-se.

Casa Nova-BA, 6 de abril de 2020.

THAYS RABELO DA COSTA
Promotora de Justiça Substituta

MATEUS DE SANTANA MENEZES
Promotor de Justiça Substituto

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
 DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICOnº 06/2020 –Licitação nº 809493 (licitacoes-e) –PROCESSO nº 003.0.42122/2020.OBJETO: Presta-
ção de serviços técnicos continuados na área de Tecnologia da Informação, na modalidade fábrica de software, conforme
edital e seus anexos. AVISO: O(A) Pregoeiro(a) comunica aos interessados na licitação em epígrafe que foi realizada a
alteração do edital. Por se tratar de modificação que pode impactar sobre a formulação de propostas ou sobre a abrangência
de participação no certame, será reaberto o prazo incialmente estabelecido. Deste modo, a abertura da sessão pública fica
designada para o dia 24/04/2020 às 08:30 horas, com disputa de lances às 09:00 horas.


