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Comunicação Interna 
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computadores e notebooks 
SEMDES 
Dulcineia Carvalho de Oliveira 

DA: Coordenção Administrativa PARA: SEMAD AU: 

Sr. 	Kairan 	Rocha 	Figueiredo 	MD.: 	Secretário 

Municipal de Administração 	Senhor Secret&aacut 

[...] 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Coordenação Administrativa Fone: 3429-9425/ R:à:: 3429-9409 

nucleosemdes@gmail.com  

Cl. N2. 136/2020-COORD.ADM/SEMDES 	Vitória da Conquista, 14 de maio de 2020. 

DA: Coordenação Administrativa 

PARA: SEMAD 

AU: Sr. Kairan Rocha Figueiredo 

MD.: Secretário Municipal de Administração 

t  
Senhor Secretário, 

Ao tempo em que o cumprimentamos, vimos solicitar de `:`essa Senhoria, por ge 

1 
ed° 

21t• 
• 

encaminhamentos necessários para empenho, por meio de Disperisa de Licitação, para a co ratação 

de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos do informática (14 computadores 

padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades de Atendimento que integram o 

Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista - BA, com vistas a potencializar o 

processo de descentralização do atendimento das equipes do Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa 

Família. Além disso, a aquisição permitirá a ampliação da capacidade de atendimento das equipes 

que atendem os usuários que necessitam ser inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) ou então das 

famílias que precisam atualizar seus cadastros junto à esse importante sistema que permite o acesso 

a programas e benefícios socioassistenciais, de modo a mitigar •os efeitos da calamidade pública 

provocada pela COVID-19, como também atender as medidas preventivas adotadas pelo município 

para o enfrentamento a este vírus, garantindo, emergencialmente, aos usuários do SUAS proteção 

social em um momento em que as vulnerabilidades e riscos sociais se intensificaram. 

Visto isso, seguem orçamentos, Termo de Referência e informações orçamentárias para constar no 

i 	c1( 5904(a) irAf 
"•'‘,/ 1 frau "1-4~ fpf4,07 

Rodrigo C 
Coord 

e Pat 

processo. 

• Órgão: 28002802082440122055 

• Atividade: 2061 

• Elemento de Despesa: 44905200 

• Sub-elemento: 01 

• Fonte de Recurso: 29 

agalhães 
or de Material 

Onio I SEMAD 

r.t. 244343 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 
CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 
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• Recurso: 93.749-5 FNAS/ IGD BF 

• Valor Total da Despesa: R$ 72.450,00 (Setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) 

• Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de 

informática (14 computadores padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas 

Unidades de Atendimento que integram o Sistema Único de Assistência Social em Vitória 

da Conquista - BA, com vistas a potencializar o processo de descentralização do 

atendimento das equipes do Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa Família. Além disso, a 

aquisição permitirá a ampliação da capacidade de atendimento das equipes que 

atendem os usuários que necessitam ser inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) ou 

então das famílias que precisam atualizar seus cadastros junto à esse importante sistema 

que permite o acesso a programas e benefícios socioassistenciais, de modo a mitigar os 

efeitos da calamidade pública provocada pela COVID-19, como também atender as 

medidas preventivas adotadas pelo município para o enfrentamento a este vírus, 

garantindo, emergencialmente, aos usuários do SUAS proteção social em um momento 

em que as vulnerabilidades e riscos sociais se intensificaram. 

• Forma do fornecimento: imediata. 

• Responsável técnico para recebimento das mercadorias: Augusto Jorge José Leal — 

Contato do Setor: 77 3429-9409. 

• Endereço para a entrega da mercadoria: Avenida Juracy Magalhães, 182, Jurema, Vitória 

da Conquista — Ba. CEP 45.023-490. 

• Servidor responsável pela realização das cotações: Dulcinéia Carvalho de Oliveira, 

matrícula n2  07 14.272-2. 

Abaixo segue o quadro comparativo e em anexo o Termo de Referência. 

Quadro comparativo dos valores encontrados. 

Item Empresa 	1 

(Digicopy) 

Empresa 	2 

(Brascopy 

Copiadoras) 

Empresa 3 

(AND Serviços de 

Informática) 

Empresa 4 

(MG Informática) 

1 R$ 44.100,00 R$ 45.500,00 R$44.800,00 R$ 49.560,00 
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erva/1)o 
78_0  

e LicitaçãQ  

2 R$ 28.350,00 R$ 29.500,00 R$ 29.000,00 R$ 27.000,00 

TOTAL R$ 72.450,00 R$ 75.000,00 R$ 73.800,00 R$ 76.560,00 

Desde já agradecemos a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 

Dulcinéi. Ca alho de Oliveira 
Agente Administrativo 

Aug • • r
p rg  - 

4111  / 
eal 

Coordenad. Administrativo/SEMDES 

gli 

11! 

Michael Fari 	&irar Lima 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 
CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 
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son San 
at.: 

missa 
arvalho 

78-0 
e Licitação 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(Processo Administrativo n.° 23533/20 

RYLSEleg ; LICITAI  
1.1 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social — SEMDES 

JE GRW.;P;rri:±', 
2.1 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática 

(14 computadores padrão — intermediário e 10 notebooks), por meio de Dispensa de Licitação, 

para uso nas Unidades de Atendimento que integram o Sistema Único de Assistência Social em 

Vitória da Conquista - BA, com vistas a potencializar o processo de descentralização do 

atendimento das equipes do Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa Família. Além disso, a aquisição 

permitirá a ampliação da capacidade de atendimento das equipes que atendem os usuários 

que necessitam ser inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) ou então das famílias que 

precisam atualizar seus cadastros junto à esse importante sistema que permite o acesso a 

programas e benefícios socioassistenciais, de modo a mitigar os efeitos da calamidade pública 

provocada pela COVID-19, como também atender as medidas preventivas adotadas pelo 

município para o enfrentamento a este vírus, garantindo, emergencialmente, aos usuários do 

SUAS proteção social em um momento em que as vulnerabilidades e riscos sociais se 

intensificaram. 

2.2 Aquisição de Computadores e Notebooks, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento: 

COMPUTADORES PADRÃO INTERMEDIÁRIO E NOTEBOOKS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 	DO 
MATERIAL 

QUAN 
T 

UND Valor Unit Valor Total 

1 COMPUTADOR PADRÃO 
INTERMEDIÁRIO -
PROCESSADOR: Arquitetura 64 
bits, 4(quatro) Núcleos, 4(quatro) 
threads, Velocidade de clock 
mínimo de 3.0 GHZ, Cache 
mínimo de 6MB, com extensões 
de virtualização e instruções 
SSE4.1; Sistema de dissipação 
de calor dimensionado para a 

60 UNID. R$3.150,00 R$ 44.100,00 
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perfeita refrigeração do 
processador, considerando que 
este esteja operando em sua 
capacidade máxima, pelo período 
de 8 horas diárias consecutivas, 
em ambiente não refrigerado. 
PLACA PRINCIPAL Placa-mãe 
do mesmo fabricante do 
microcomputador, com marca 
serigrafada na placa, não sendo 
aceito o emprego de placas de 
livre comercialização no mercado; 
Arquitetura ATX ou BTX, 
conforme padrões estabelecidos; 
Mínimo 2 (dois) slots para 
memória tipo DDR4; Deverá 
possuir 2 (dois) slots livres tipo 
PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI 
Express 16x; Controladora SATA 
3 ou versão superior, integrada e 
compatível com os periféricos 
adiante especificados; 
Regulagem da velocidade de 
rotação do cooler da CPU de 
forma automática, de acordo com 
a variação de temperatura da 
CPU; Suportar boot por pendrive 
ou disco conectado a uma porta 
USB. Deverá possuir memória 
não volátil integrada à placa-mãe 
para armazenamento de 
informações de inventário de 
hardware e software. Estas 
informações deverão estar 
acessíveis via rede (local ou na 
wan) para leitura remota pelo 
software de gerenciamento 
ofertado, independente do estado 
do sistema operacional, até 
mesmo com o computador 
desligado (mas energizado); 
BIOS -Padrão: Plug and Play; 
Tipo Flash Memory, utilizando 
memória não volátil e 
reprogramável, e compatível com 
os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-
Play; BIOS do fabricante do 
e•ui•amento, ou não sendo do 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 

Fone: (77) 3429-9425/09 
CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 
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. 1 Carvalho - 
- • . • ! 780 

Licitaçào 

próprio fabricante, este deverá ter 
direitos (copyright) sobre a BIOS, 
comprovados através de atestado 
fornecido pelo fabricante da BIOS 
para a marca e modelo de 
microcomputador específico 
ofertado; Fabricante e Número de 
Série do Equipamento deve ser 
gravado na BIOS, de forma não 
editável; As atualizações, quando 
necessárias, devem ser 
disponibilizadas no site do 
fabricante; Idioma: Inglês ou 
português; Possuir senhas de 
Setup para Power On, 
Administrador e Disco rígido; 
Atualização: Obrigatória durante 
o período de garantia; Permitir a 
inserção de código de 
identificação do equipamento 
dentro da própria BIOS (número 
do patrimônio e número de série). 
Serão aceitas BIOS com 
reprogramação via software 
desde que estes estejam 
devidamente licenciados para o 
equipamento e constantes no 
CD-ROM/DVD-ROM de drivers e 
aplicativos que deverá vir junto 
com o equipamento e também 
disponibilizados para download 
no sítio do fabricante; Deverá ter 
capacidade de 
habilitar/desabilitar: drive óptico e 
portas USB, suportar senha de 
acesso a BIOS; Suporte à 
tecnologia de 
previsão/contingenciamento de 
falhas de disco rígido. 	S.M.A.R.T 
habilitada. MEMÓRIA RAM 
Memória RAM tipo DDR4- 
2133MHz; Mínimo 8GB (1x8GB); 
Possuir mínimo de 2 (dois) Slots 
para expansão de memória; 
Suportar expansão de memória 
mínima 16 GB padrão DDR4- 
2133MHZ em modo Dual- 

Â Channel. CONTROLADORA DE --------- / 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 

CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 
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VÍDEO Interface controladora de 
vídeo compatível com WXGA 
padrão PCI Express 16X ou 
superior, com capacidade para 
controlar 02 (dois) monitores 
simultaneamente e permitir a 
extensão da área de trabalho, 
com no mínimo 1 (um) conector 
VGA (Podendo ser uma porta 
HDMI acompanhada de 
adaptador de HDMI para VGA) e 
no mínimo 1 (um) conector tipo 
DVI, DisplayPort ou HDMI. Caso 
a interface de vídeo seja 
integrada, deverá possuir 
alocação dinâmica de memória. 
Em todos os casos, deverá 
possuir compatibilidade com a 
tecnologia DirectX 12. Se as 
portas digitais forem do tipo 
displayport ou HDMI, os 
adaptadores para DVI para os 
monitores deverão ser entregues 
com o equipamento; Taxa de 
atualização de 60 Hz ou superior. 
Suportar resolução de 
4096x2304, 4k. INTERFACES 
Controladora de Rede, integrada 
à placa mãe com velocidade de 
10/100/1000 Mbits/s, padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
Ethernet, autosense, full-duplex, 
plug-and-play, configurável 
totalmente por software, com 
conector padrão RJ-45 e função 
wake-on-lan em funcionamento e 
suporte a múltiplas VLANS 
(802.1q e 802.1x).;Controladora 
de som com conectores de saída 
e microfone na parte traseira do 
gabinete e com suporte para 
conexões de saída e microfone 
na parte frontal do gabinete; No 
mínimo 6 (seis) interfaces USB 
2.0 ou superior, sendo pelo 
menos 2 (duas) interfaces USB 
3.0 e 2 (duas) instaladas na parte 
frontal do gabinete sem a Óil-------------  4.§. 	, 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 
CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 
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utilização de hubs ou portas USB 
instaladas em adaptadores PCI, 
com possibilidade de desativação 
das portas através da BIOS do 
sistema. UNIDADE DE DISCO 
RÍGIDO Unidade de disco rígido 
interna de capacidade mínima de 
armazenamento de 
500(Quinhentos) Gigabytes, 
interface tipo Serial ATA 3 de 6 
GB/s, cache de 16MB e 
velocidade de rotação de 7.200 
RPM ou configuração superior; 
Deve possuir as tecnologias 
S.M.A.R.T (Self-Monitoring, 
Analysis and Reporting 
Technology) e NCQ (Native 
Command Queuing). UNIDADE 
DE MÍDIA ÓPTICA Unidade de 
DVD±RW dual-layer interna; 
Interface tipo Serial ATA ou 
superior; Luz indicadora de 
leitura; Botão de ejeção na parte 
frontal da unidade; Deve possuir 
trava para a mídia para o caso de 
posicionamento vertical da 
unidade; Deve possuir 
mecanismo na parte frontal da 
unidade que possibilite a ejeção 
de emergência em caso de 
travamento de mídia óptica na 
unidade. FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO Fonte de 
alimentação tipo ATX ou BTX 
para corrente alternada com 
tensões de entrada de 100 a 240 
VAC (+/-10%), 50-60Hz, com 
ajuste automático, suficiente para 
suportar todos os dispositivos 
internos na configuração máxima 
admitida pelo equipamento (placa 
principal, interfaces, discos, 
memórias e demais periféricos) e 
que implemente PFC (Power 
Factor Correction) ativo com 
eficiência igual ou superior a 85% 
(PFC 80+); O modelo de fonte 
fornecido deve estar cadastrado  

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 
CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 



MAIS PERTO DE VOCÊ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Coordenação Administrativa Fone: 3429-9425/ Fax: 3429-9409 

nucleosemdes@gmail.com  

no site www.80plus.org  na 
categoria silver ou superior. 
Poderão ser fornecidos atestados 
ou certidões que comprovem que 
o equipamento é aderente ao 
padrão de eficiência energética, 
emitido por instituto credenciado 
junto ao INMETRO. MONITOR 
Tipo LCD Policromático ou LED; 
Tecnologia: TFT (matriz ativa); 
Tamanho mínimo nominal: 19" de 
diagonal de face ou widescreen; 
Resolução suportada: 1.360 x 
768 a 60 Hz; DotPitch 
Máximo:0,30mm; Cores 
suportadas:16 Milhões; 
Conectores de Saída:01 VGA + 
01 DVI (ou DisplayPort ou HDMI); 
Tempo máximo de resposta: 8 
ms; Relação de Contraste:450:1 - 
Estático; Brilho:250 cd/m2; Cor 
Predominante Preto ou Grafite; 
Ajustes de ângulos de visão:170 
graus horizontal e 160 graus 
vertical; OSD: Auto ajuste, 
Intensidade de Cor, Brilho, 
Contraste.; Fonte de Alimentação 
Integrada ao monitor (AC 100- 
240V a 50-60Hz); Apresentar 
certificado TC099, TC003 ou 
EPA; GABINETE Sistema de 
monitoramento de temperatura 
controlada pela BIOS, adequado 
ao processador, fonte e demais 
componentes internos ao 
gabinete. O fluxo do ar interno 
deve seguir as orientações do 
fabricante do microprocessador; 
Botão liga/desliga e indicadores 
de atividade da unidade de disco 
rígido e do computador ligado 
(power-on) na parte frontal do 
gabinete; Deve permitir a 
abertura do equipamento e a 
troca de componentes internos 
(disco rígido, unidade de mídia 
óptica, memórias e placas de 

d"---------  expansão) sem a utilização de (-- 	i 
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ferramentas (Tool Less), não 
sendo aceitas quaisquer 
adaptações sobre o gabinete 
original. Não serão aceitos 
parafusos recartilhados, nem corr 
adaptadores em substituição ao 
parafuso previsto para o 
gabinete; Acabamento interno 
composto de superfícies não 
cortantes; O gabinete deverá 
possuir um conector de encaixe 
pra o kit de segurança do tipo 
alça ou parafuso para inserção da 
trava de segurança sem 
adaptações; Deverá ser fornecido 
base ou suporte adequado para a 
utilização do gabinete na posição 
vertical (torre); Deve possuir base 
antiderrapante tanto no gabinete, 
quanto na base para a torre; 
TECLADO Padrão AT do tipo 
estendido de 107 teclas, interface 
USB, com todos os caracteres da 
língua portuguesa; Padrão ABNT-
2 e conector compatível com a 
interface para teclado fornecida 
para o desktop; Teclas Windows 
logo (acesso ao menu iniciar) e 
aplicação (acesso ao menu de 
atalhos: equivalente ao botão 
direito do mouse); Regulagem de 
altura e inclinação do teclado; No 
caso de fornecimento de teclas 
de desligamento, hibernação e 
espera, as mesmas devem vir na 
parte superior do teclado. A 
impressão sobre as teclas deverá 
ser do tipo permanente, não 
podendo apresentar desgaste por 
abrasão ou uso prolongado. 
MOUSE Tecnologia óptica, de 
conformação ambidestra, 
interface USB, com botões 
esquerdo, direito e central próprio 
para rolagem; Resolução mínima 
de 800 (oitocentos) dpi ou 
superior, conector compatível 
com a interface para mouse  

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
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fornecido para o desktop; Deve 
ser fornecido mouse-pad; Mouse 
com fio, sem o uso de 
adaptadores. SISTEMA 
OPERACIONAL O equipamento 
deverá ser fornecido com o 
Sistema Operacional Microsoft 
Windows 10 x64, instalado e 
devidamente configurado; com 
fornecimento de mídias de 
recuperação integral dos 
softwares pré-instalados, tais 
como sistema operacional, 
drivers de dispositivos e 
aplicativos, acompanhada das 
respectivas licenças de uso dos 
softwares adquiridos juntamente 
com o equipamento, quando for 
necessário; Disponibilidade dos 
drivers utilizados na configuração 
da máquina para download no 
site do fabricante, com acesso 
irrestrito. GARANTIA A garantia 
de funcionamento será pelo 
período de 48 (quarenta e oito) 
meses, contada a partir do 
recebimento definitivo do 
equipamento, sem prejuízo de 
qualquer política de garantia 
adicional oferecida pelo 
fabricante; O atendimento deverá 
ser realizado até às 18h0Omin do 
dia útil seguinte à data de 
abertura do registro do chamado 
na Central de Atendimento do 
fabricante ou fornecedor, e a 
solução até às 18:O0min do 2° 
(segundo) dia útil após o 
atendimento (totalizando então o 
máximo de 3 (três) dias úteis para 
solução do problema A execução 
da manutenção deverá ser on-
Site (no local de instalação do 
equipamento). Não é permitido o 
recolhimento do disco rígido. Só 
serão aceitos peças e 
componentes novos e originais, 
salvo nos casos fundamentados  
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por escrito e aceitos pela 
contratante; O licitante deverá 
descrever, em sua proposta, os 
termos da garantia adicional 
oferecida pelo fabricante. Nos 
casos de necessidade de 
substituição de acessórios como 
teclado e mouse, deverá ser 
mantido o mesmo padrão do 
componente substituído. 
Indicação de Parâmetro de 
Qualidade. Marcas de 
Referência: Dell, Lenovo, HP ou 
equivalente. 

---- 

2 NOTEBOOK - PROCESSADOR 
— 	Arquitetura 	64 	bits, 	2(dois) 
Núcleos, 	4(quatro) 	threads, 
Velocidade de clock mínimo de 
2.3GHZ, Cache mínimo de 3MB, 
com extensões de virtualização e 
instruções SSE4.1; TDP (termal 
Design Power) médio de 15W. 
Controle automático do nível de 
desempenho 	do 	processador, 
ajustando 	dinamicamente 	a 
frequência 	de 	acordo 	com 	a 
necessidade 	da 	atividade 
corrente, 	para 	economia 	de 
energia; Suporte ao conjunto de 
instruções 	AES 	(Advanced 
Encryption Standard). Possuir 2 
(dois) slots para memória RAM, 
permitindo a 	instalação 	mínima 
de 	8 	(oito) 	Gigabytes, 	do 	tipo 
DDR4 	com 	permissão 	de 
operação 	em 	modo 	Dual 
Channel; Mecanismos de redução 
do 	consumo 	de 	energia 
compatíveis com o padrão ACP' 
versão 3.0 ou superior e controle 
automático 	de 	temperatura; 
Tecnologia de segurança TPM 
(Trusted Platform Module), versão 
1.2, 	integrado à placa 	principal, 
acompanhado de software para 
sua 	implementação 	e 
gerenciamento; 	Controladora 
SATA integrada compatível com 

10 UNID. R$ 2.835,00 R$ 28.350,00 
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OS 	periféricos 	adiante 
especificados. 	BIOS Tipo Flash 
Memory, utilizando memória não 
volátil 	e 	reprogramável, 	e 
compatível com os padrões ACP! 
3.0 ou superior e Plug-and-Play; 
Entregue com versão mais atual 
disponibilizada 	pelo 	fabricante; 
Possuir senhas de Setup para 
Power On, Administrador e Disco 
rígido; 	Permitir 	a 	inserção 	de 
código 	de 	identificação 	do 
equipamento dentro 	da 	própria 
BIOS (número do patrimônio e 
número de série). Memória RAM 
tipo DDR4-2133 MHz ou superior, 
com 	no 	mínimo 	4 	(quatro) 
Gigabytes, em modulo único de 4 
(quatro) Gigabytes cada ou em 
módulos idênticos de pelo menos 
4 	(quatro) 	Gigabytes 	cada, 
operando 	em 	Dual 	Channel. 
Controladora gráfica integrada à 
placa principal, 32 bits por pixel, 
com suporte a monitor estendido, 
com 	1 	(uma) 	saída 	VGA 
(podendo esta ser por meio de 
adaptador 	incluso) 	e 	1 	(uma) 
saída 	digital 	HDMI; 	Caso 	seja 
fornecida 	saída 	Mini- 	HDMI, 
deverá 	acompanhar 	adaptador 
para 	HDMI. 	INTERFACES 
Controladora de Rede integrada à 
placa 	principal, 	com 	velocidade 
de 	10/100/1000 	Mbits; 	padrões 
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
Ethernet, 	autosense, 	full-duplex, 
plug-and-play, 	configurável 
totalmente 	por 	software, 	com 
conector 	padrão 	RJ-45; 
Controladora 	de 	comunicação 
sem 	fio 	integrada 	à 	placa 
principal, 	padrões 	802.11b, 
802.11g 	e 	802.11n, 	protocolos 
802.11i (WLAN security, TKIP e  
AES), WEP 64 e 128, WPA, 
WPA2, 	IEEE 	802.11 	e 	IEEE 4.. 
802.1x, 	com 	certifica ao 	de 
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homologação da ANATEL para 
dispositivo sem fio, comprovada 
por meio da respectiva etiqueta 
afixada 	ao 	equipamento, 	com 
validade 	vigente. 	Potência 
ajustada 	automaticamente, 	de 
acordo com a recepção do sinal, 
de 	forma 	a 	proporcionar 
economia 	de 	bateria. 	Deverá 
possuir 	chave 	ou 	tecla, 	sendo 
aceita 	a 	utilização 	de tecla 	de 
função (Fn), liga/desliga que ative 
ou 	desative 	completamente 	a 
interface wireless, com suporte ao 
mesmo no hardware e software 
presentes 	no 	equipamento; 
Dispositivo 	apontador 	tipo 
"touchpad" integrado ao chassi, 
com dois botões e função para 
rolagem 	(função 	scroll); 
Controladora de som com alto- 
falantes estéreos com 	potência 
mínima de 2 Watts, entrada para 
microfone e saída para fone de 
ouvido, 	ambos 	integrados 	e 
localizados 	na 	parte frontal 	ou 
lateral 	do 	chassi; 	Câmera 	de 
vídeo integrada ao chassi com 
resolução 	compatível 	com 	o 
padrão 	HD 	720 	ou 	superior; 
Mínimo 	de 	3 	(três) 	interfaces 
livres 	padrão 	USB 	2.0 	ou 
superior, 	sendo 	pelo 	menos 	1 
(uma) interface padrão USB 3.0 
ou superior. 	Não serão aceitos 
adaptadores 	externos ou 	hubs; 
Leitor 	de 	cartões 	de 	memória 
integrado que permita a leitura de 
pelo menos 2 (duas) tecnologias 
distintas de memórias seguras, 
padrões SD e MMC. Não serão 
aceitos adaptadores externos ou 
hubs; 	Teclado 	padrão ABNT-2 
com pelo menos 82 teclas e com 
todos 	os 	caracteres 	da 	língua 
portuguesa; 	Possuir 	botões 
controladores de som (aumentar, 
diminuir e mudo para alto falante), 

)j______________ 
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sendo aceita a utilização de tecla 
de função (Fn); 	UNIDADE DE 
DISCO RÍGIDO Unidade de disco 
rígido interna de capacidade de 
armazenamento 	de 	500 
(quinhentos) Gigabytes, interface 
tipo Serial ATA de 6 Gb/s, cache 
mínimo de 16MB e velocidade de 
rotação 	de 	5.400 	RPM 	ou 
configuração 	superior; 	Deverá 
possuir 	sistema 	de 	proteção 
contra impacto, acompanhado de 
software 	de 	gerenciamento 	da 
funcionalidade; Deve possuir as 
tecnologias 	S.M.A.R.T 	(Self- 
Monitoring, 	Analysis 	and 
Reporting 	Technology) 	e 	NCQ 
(Native 	Command 	Queuing). 
TELA DE VÍDEO Tela Plana com 
tamanho 	mínimo 	de 	14" 
polegadas e máximo de 	15,6" 
polegadas, em LED, de formato 
16:9 (widescreen); Mínimo 32 bits 
por dotpitch; Resolução mínima 
de 1360 x 768 pixels; Tratamento 
anti-reflexivo. Não sendo aceita a 
solução glare (brilhante ou polida) 
ou 	adesivos 	antireflexivos; 
Possibilidade 	de 	regulagem 	de 
ângulo da tela em 	relação ao 
restante 	do 	equipamento. 
ALIMENTAÇÃO 	ELÉTRICA 	E 
BATERIA 	Fonte 	externa 	de 
Alimentação 	para 	corrente 
alternada com tensões de entrada 
de 100 a 240 VAC (+1-10%), 50- 
60Hz, 	com 	ajuste 	automático; 
Conector 	Plug 	do 	cabo 	de 
alimentação com 2 ou 3 pinos, 
encaixável 	em 	tomada 	padrão 
NBR-14136; Bateria principal de 
Íon de Lítio (Lithium-íon), com no 
mínimo 	4 	(quatro) 	células, 	do 
mesmo 	fabricante 	do 
equipamento 	principal, 	com 
autonomia 	mínima 	(tempo 	de 
descarga) 	de 	90 	(noventa) 
minutos, 	e tempo de recarga ... O 
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completa de até 210 (duzentos e 
dez) minutos, com o equipamento 
desligado; Travas e/ou conexões 
que permitam a remoção e troca 
da 	bateria 	sem 	uso 	de 
ferramentas. CHASSI 	produzido 
nas variações de cores preta ou 
cinza 	escuro 	(grafite); 
Desligamento 	por 	software 	ao 
manter-se pressionado o botão 
liga/desliga, 	com 	prevenção de 
desligamento 	acidental 	do 
computador; 	Luzes 	acopladas 
para 	indicar 	e 	permitir 
monitoramento das condições de 
funcionamento 	do 	equipamento 
com, no mínimo, os indicadores 
de 	acesso a 	disco, 	recarga 	e 
fonte 	alternada; 	alimentação, 
bivolt com auto chaveamento da 
voltagem; A impressão sobre as 
teclas 	deverá 	ser 	do 	tipo 
permanente, 	não 	podendo 
apresentar desgaste por abrasão 
ou 	uso 	prolongado; 	SISTEMA 
OPERACIONAL Windows 7 64 
bits ou Windows 10 na edição 
Professional ou equivalente, pré- 
instalados, 	tais 	como 	sistema 
operacional, 	drivers 	de 
dispositivos 	e 	aplicativos, 
acompanhada 	das 	respectivas 
licenças de uso dos softwares 
adquiridos 	juntamente 	com 	o 
equipamento; Disponibilidade dos 
drivers utilizados na configuração 
da máquina para download no 
site do fabricante, 	com acesso 
irrestrito. COMPATIBILIDADE O 
equipamento 	ofertado 	deverá 
constar 	no 	Microsoft 	Windows 
Catalog. 	A 	comprovação 	da 
compatibilidade 	será 	efetuada 
pela apresentação do documento 
Hardware 	Compatibility 	Test 
Report 	emitido 	especificamente 
para 	o 	modelo 	e 	sistema 
operacional 	ofertado; 	O /sr n 
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equipamento deverá possuir 
certificado de homologação 
comprovando a compatibilidade 
do mesmo com, pelo menos, uma 
distribuição de Linux Kernel 
2.6.32 	ou 	superior. 	A 
comprovação da compatibilidade 
será efetuada pela apresentação 
de 	documento 	emitido 
especificamente para o modelo 
ofertado ou no caso da 
homologação Linux Ubuntu ou 
SUSE, a comprovação de 
compatibilidade poderá ser 
efetuada pela apresentação 
constante no site HCL Ubuntu, 
disponível 	 em 
(http://webapps.ubuntu.com/certifi  
cation) ou SUSE, disponível em 
(http://developer.novell.com/yesse  
arch/Search.jsp). Serão aceitos 
também 	relatórios 	de 
compatibilidade de equipamento 
mediante a apresentação de 
laudos ou atestados de 
laboratórios credenciados junto 
ao INMETRO; 1.3. Certificação 
FCC classe B — parte 15 ou 
similar nacional expedida por 
instituição 	acreditada 	pelo 
INMETRO; Certificação emitida 
por órgão credenciado pelo 
INMETRO 	ou 	similar 
internacional, que comprove que 
o equipamento está em 
conformidade com a norma UL 
60950 	(Safetyofinformation 
Technology 
EquipmentIncluding Electrical 
Business Equipment), para 
segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão 
dos materiais elétricos; Todos os 
dispositivos de hardware, além de 
seus drivers e demais softwares 
fornecidos 	deverão 	ser 
compatíveis com os sistemas 
operacionais 	Windows 	7 
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Professional 	Edition 	64 	bits 	e 
Windows 8 Professional Edition 
64 bits. OUTROS REQUISITOS 
Deverá ser fornecido adaptador 
de fonte elétrica no padrão novo 
(fêmea — NBR 14136) para o 
padrão antigo (macho — 2P+T) 
comprovado 	através 	de 
certificação emitido por instituição 
credenciada 	pelo 	INMETRO. 
GARANTIA 	A 	garantia 	de 
funcionamento de no minimo 24 
(vinte e quatro) meses, contada a 
partir do recebimento definitivo do 
equipamento, 	sem 	prejuízo 	de 
qualquer 	política 	de 	garantia 
adicional 	oferecida 	pelo 
fabricante. A garantia da bateria 
do 	equipamento 	será 	de 	12 
meses. 
Indicação 	de 	Parâmetro 	de 
Qualidade. Marcas de Referência: 
Dell, HP, Lenovo ou equivalente. 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

3.1.A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, órgão vinculado à 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, possui em seu espectro de gestão um 

conjunto de políticas públicas que visam primordialmente a garantia dos direitos 

fundamentais inseridos na Constituição Federal de 1988, tendo como diretriz 

estruturante a efetivação do direito ao desenvolvimento humano. Nessa arquitetura 

de governança, a política social mais destacável na responsabilidade de gestão da 

SEMDES é a Política de Assistência Social. Assim, ela exerce o comando do 

Sistema Único de Assistência Social — SUAS no município, o qual é composto por 

diversas Unidades de Atendimento e tem a missão de garantir a proteção social aos 

cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de 

suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. 

A Assistência Social está legalmente prevista nos arts. 203 e 204 da Constituição 

Federal, que reforçam a responsabilidade desta política pública em garantir proteção 

social a quem necessitar. No plano infraconstitucional, emerge a Lei 	ica da 
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Assistência Social — LOAS (Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993), a qual destaca 

como um dos objetivos da Assistência Social a proteção social, que visa à garantia 

da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos. 

Mais recentemente a Assistência Social foi legalmente reconhecida como serviço 

público essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos termos do inciso II, 

do art. 3°, do Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020. Esse marco legal 

delimitou a essencialidade das ofertas socioassistenciais para a vida da comunidade, 

reconhecendo que no âmbito do sistema de proteção social brasileiro esta política 

pública tem um papel estratégico e de destaque. 

Para atender as diretrizes advindas das normas acima explicitadas, a Assistência 

Social deste município, conta hoje com 08 (oito) Centros de Referência de 

Assistência Social — CRAS, 04 (quatro) Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social — CREAS, 02 (duas) Unidades de Abrigo para Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes, 02 (dois) Centros Pop (Unidades responsáveis pelo 

atendimento à População em situação de Rua), 01 (um) Creas Medidas 

Socioeducativas — Novo Olhar, 01 (uma) Unidade de Família Acolhedora, 01 (uma) 

Unidade que oferta Abordagem Social, dentre outros. 

Importante também destacar que a SEMDES, enquanto órgão gestor da Assistência 

Social em Vitória da Conquista, é responsável pela operacionalização do Cadastro 

Único (CadÚnico) e do Programa Bolsa Família. O primeiro é um estratégico 

instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as 

famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de 

assistência social e redistribuição de renda. Já o segundo, se caracteriza como um 

programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a 

situação de vulnerabilidade e pobreza. 

É importante pontuar esse pequeno esboço sobre a Política de Assistência Social e 

suas ofertas, especialmente em Vitória da Conquista, para que entendamos, de 

forma clara e objetiva, a gigantesca função e responsabilidade do poder público, 

neste momento, em que o país se insere num contexto de pandemia -sionada 
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pela COVID-19. Não há dúvida que os efeitos desse quadro pandêmico vulnerabiliza 

ainda mais indivíduos e famílias que já estavam inseridos numa realidade de 

pobreza. 

O atual cenário de pandemia, além de afetar a saúde pública, traz sérias 

consequências econômicas para a população brasileira e para o mercado financeiro, 

o que levou o Governo Federal a criar um auxílio emergencial (operacionalizado pelo 

Ministério da Cidadania) como estratégia visando minorar os efeitos da crise 

instalada no país. Considerando que o referido auxílio visa possibilitar condições 

mínimas de sobrevivência, o Governo Federal, logo no primeiro momento, focou o 

público inserido no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família. Ou seja, priorizou 

aqueles considerados pobres e extremamente pobres. 

Como consequência imediata à estratégia criada pelo Governo Federal, de priorizar 

as pessoas inseridas no CadÚnico, houve um aumento vertiginoso de pessoas nas 

unidades que operacionalizavam o aludido sistema federal, gerando aglomerações 

de usuários e favorecendo a propagação do vírus nos locais de atendimento. No 

município, existiam apenas dois pontos fixos voltados ao atendimento desse público, 

um no prédio da SEMDES e uma área na SubPrefeitura da Zona Oeste — PZO. 

Ambos não deram conta de atender os usuários observando as medidas de 

prevenção estabelecidas pelas autoridades de saúde. 

Além disso, a crise econômica imposta pela situação de pandemia alterou 

significativamente a renda de milhares de famílias brasileiras, como também trouxe 

reflexos na composição das mesmas, já que muitos filhos voltaram a residir com os 

pais ou vice-versa. Inevitavelmente, em virtude disso, muitos indivíduos e famílias 

passaram a requerer mais atenção do Estado Brasileiro no que se refere ao acesso 

à renda mínima. Logo, o Cadastro Único passou a ser um instrumento essencial na 

vida dessas pessoas. Todavia, a maioria dos municípios brasileiros não estava 

preparada para garantir um atendimento célere e protegido. Neste contexto se insere 

Vitória da Conquista, considerando que muita gente passou a buscar o atendimento 

do CadÚnico como forma de acessar possíveis programas e benefícios no âmbito da 

Política de Assistência Social. 
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Nessa mesma linha, é de conhecimento amplo o quanto que essa pandemia vem 

trazendo dor àqueles que são acometidos pela doença COVID-19, bem como a 

todos aqueles que perderam entes queridos, ou que, por força da circunstância, 

estão sem nenhuma renda ou houve diminuição drástica de seus ganhos. 

A realidade trazida pelo COVID-19, substancialmente, impactou em nossas ofertas 

exigindo de toda a rede socioassistencial a necessidade de reavaliar seus processos 

de trabalho e as metodologias utilizadas na materialização dos serviços e programas 

imprescindíveis para à população mais vulnerabilizada. A resposta da Assistência 

Social não poderia ser outra, senão, guardadas as devidas cautelas e orientações 

advindas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, de enfrentar a 

realidade garantindo às famílias assistidas pelo SUAS o acesso qualificado às 

informações e orientações necessárias para preservação da vida em todas as suas 

dimensões. E para além disso, garantir o acesso a programas e benefícios 

assistenciais. 

Outra face perversa desta crise são as filas quilométricas em setores ligados ao 

CadÚnico, aglomerações em agências bancárias, dentre outras situações que 

elevam o risco do contágio dessa doença, forçando o Poder Público a tomar 

decisões e medidas que visem proteger o cidadão, todavia, garantindo, a estes, seus 

direitos na busca de proteção social que lhes é devida. 

No âmbito federal, o Ministério da Cidadania, órgão gestor nacional da Política de 

Assistência Social, publicou três importantes portarias ministeriais: a Portaria n° 335, 

de 20 de março de 2020; a Portaria n° 337, de 24 de março de 2020 e a Portaria n° 

54, de 1° de abril (que teve como anexo a Nota Técnica n° 7/2020). Os três 

instrumentos orientadores reafirmaram o caráter protetivo e essencial da Assistência 

Social e destacaram a necessidade de que os estados e municípios se 

reorganizassem, de maneira a assistirem todos os que necessitam de proteção 

especial. Eles sinalizaram em direção à imprescindibilidade do reordenamento 

emergencial dos processos de trabalho das Unidades de Atendimento do SUAS, 

incluindo aí os Centros de Referência de Assistência Social — CRAS e o CadÚnico, 

instrumentos potentes de acesso dos usuários aos serviços, programas e 	efícios 

socioassistenciais. 
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Seguindo os parâmetros nacionais, mas enfatizando as demandas locais, algumas 

medidas de enfretamento e combate à COVID-19, foram adotadas pela Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista, como, por exemplo, o isolamento social parcial, 

porém, garantindo o funcionamento dos serviços essenciais no que tange ao 

comércio e rede de serviços públicos do município. Foram publicados vários 

decretos municipais com vistas a garantir à proteção da população, como também 

reorganizar o serviço público municipal. 

No tocante à Política Municipal de Assistência Social, as ações propostas pela 

SEMDES visaram ampliar a capacidade de reposta do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) às famílias e indivíduos que mais passaram a demandar proteção 

social estatal. Sendo assim, enquanto órgão gestor responsável pela 

operacionalização do SUAS no plano local, elaborou Portarias e Notas Técnicas que 

objetivaram orientar, recomendar e normatizar as medidas temporárias para fins de 

prevenção e o enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional 

proveniente da COVID-19, no âmbito da rede socioassistencial, em complementação 

ao Decreto Municipal n° 20.203/2020. 

Logo, a reorganização do funcionamento das Unidades de Atendimento do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS (CRAS, CREAS, CadÚnico/Bolsa Família, etc) 

em Vitória da Conquista e, consequentemente, do conjunto de serviços (nos termos 

na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais — Resolução CNAS n° 

109/2009), programas (Programa Bolsa Família, AcessuasTrabalho, etc), benefícios 

e projetos ofertados nessas Unidades Socioassistenciais teve como finalidade 

principal o aumento da capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias 

e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID- 

19. 

A principal decisão adotada pela SEMDES foi a não interrupção da oferta regular e 

essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais. Logo depois, 

considerando a alta demanda de atendimento para o CadÚnico e o Programa Bolsa 

Família por parte dos munícipes e para atender às orientações dos órgãos de 

saúde, houve a ampliação da cobertura do atendimento, com a disponibilização de 

equipes permanentes nos 8 (oito) Centros de Referência de Assistê r c social — 
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CRAS (de segunda à sexta) e o atendimento itinerante mais intensificado nas 

localidades da zona rural. Além disso, foram criados 02 (dois) novos abrigos 

provisórios voltados ao acolhimento temporário de pessoas em situação de rua: um 

para os sintomáticos da COVID-19 e outro para os assintomáticos dessa doença. 

Vale ressaltar, que em 2019 o Órgão Gestor Municipal iniciou o processo de 

descentralização do atendimento do CadÚnico e do Programa Bolsa Família junto 

aos CRAS, objetivando potencializar, dentre outras questões, o acompanhamento 

das famílias junto ao SICON (ferramenta de apoio à gestão intersetorial que integra 

as informações de acompanhamento de condicionalidades nas áreas de saúde, 

educação e assistência social — utilizado, majoritariamente, por técnicos e 

coordenadores dos CRAS) neste município. Todavia, considerando aspectos 

estruturais das Unidades de Atendimento e logísticos, conduziu o processo de forma 

gradual. 

Em detrimento do novo cenário que se impôs neste momento de pandemia, a 

SEMDES foi instada a adotar emergencialmente medidas que pudessem mitigar os 

efeitos e reparar os impactos, promovendo proteção no contexto da pandemia da 

COVID-19. Para tanto, nos termos da Portaria SEMDES n° 007/2020, a Secretaria, 

definitivamente, descentralizou o atendimento do CadÚnico/Bolsa Família nos CRAS 

e potencializou o atendimento das equipes na Zona Rural. 

Já é de conhecimento, também, que os impactos da epidemia e as estratégias para 

seu combate não se restringem a maior ou menor exposição ao vírus, pois 

reconhece-se que estamos diante de uma intensificação de riscos de desproteção 

social decorrentes do acirramento da desigualdade instalada. Desta forma, a ação de 

descentralização certamente potencializará o acesso a informações, assim como 

assegurará que as medidas estejam mais próximas às necessidades das pessoas e 

considerando as diferentes realidades territoriais. 

Visto isso, para que possamos realizar essa descentralização com êxito é necessário 

que façamos adaptações nos CRAS e no próprio setor onde funciona o Programa do 

Bolsa Família na sede da SEMDES, adquirindo equipamentos de informática que 

venham facilitar e agilizar estes atendimentos, haja vista que o fluo ário de 
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atendimentos nos CRAS, antes da pandemia, era de aproximadamente 80 (oitenta) 

usuários, e hoje, em pleno auge da pandemia, estamos ultrapassando 400 

(quatrocentos) usuários/dia. E, no Programa Bolsa Família, a quantidade de 

atendimentos diários também ultrapassou todas grandes médias atingidas em outras 

ocasiões e não há condições, dentro da atual estrutura, a tentativa de realizar todos 

os atendimentos espontâneos que lá chegam dia após dia. E, para que se evite, 

portanto, o alastramento do contágio em razão das aglomerações e do tempo de 

exposição dessas pessoas, levando em consideração a proteção tanto aos usuários 

quanto aos servidores que atuam no setor, e o completo atendimento para este fim, 

a aquisição de computadores e notebooks e outros insumos para instalação é 

imprescindível neste momento. 

Inclusive, essas questões foram objeto de discussão no âmbito do Conselho 

Municipal de Assistência Social — CMAS (órgão deliberativo e fiscalizador que 

também é responsável pela gestão da Política Municipal de Assistência Social). 

Em virtude dessa grave realidade e, considerando a crise financeira que o município 

vive em função da queda de arrecadação, o CMAS, através da Resolução CMAS n° 

010 (de 06 de maio de 2020), autorizou a SEMDES a adquirir equipamentos de 

informática e itens necessários para o aumento da capacidade de atendimento das 

Unidades da Assistência Social, com os recursos do Índice de Gestão 

Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social — IGDSUAS (conforme 

orientações do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS, os recursos devem 

ser utilizados no aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na 

organização, gestão, estruturação e manutenção dos serviços e sua integração com 

benefícios e transferências de renda, gestão dos programas como o BPC na Escola, 

BPC Trabalho e o Plano Brasil Sem Miséria). Tudo isso com o objetivo primordial de 

proteger à população e os trabalhadores do SUAS. 

Faz-se necessário mencionar, que a SEMDES sempre em busca da melhor 

organização dos setores, bem como de planejar melhores estratégias para o 

atendimento de suas demandas tem procurado se organizar administrativamente 

para que demanda como esta e tantas outras sejam sanadas em tempo hábil para 

não incorrer em prejuízos irreparáveis ao poder público. E, a este 	speito, 
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salientamos que promovemos um levantamento das necessidades de todos os 

setores da SEMDES para tal objeto, em meados de janeiro do corrente ano, porém, 

alheio à nossa vontade, encontramos alguns entraves na elaboração do processo, 

em razão tanto do fornecimento da discriminação correta e atual dos equipamentos, 

por parte do Núcleo de Tecnologia - NTI, já que como se trata de tecnologia, esta 

sofre alterações em suas configurações constantemente, quanto, também, do valor 

de mercado, que por ter seus insumos atrelados ao valor do dólar, seus preços 

oscilam drasticamente em razão de qualquer movimento na economia. Em razão 

disso, nem todas as empresas se interessavam no fornecimento de cotações, pois 

também encontravam dificuldades com seus fornecedores. Registramos aqui, 

também, a impossibilidade de irmos até as empresas, já que desde a segunda 

quinzena do mês de março as lojas destes artigos permanecem fechadas em 

cumprimento ao Decreto Municipal n° 20.202/2020, o que acarretou prejuízo em 

tempo para deflagrarmos o nosso processo licitatório. 

O nosso planejamento é de equipar vários setores que se encontram com máquinas 

defasadas que não possuem configuração compatível com os novos sistemas de 

informações utilizados, outras danificadas e sucateadas, além de setores que 

necessitam de expansão em atendimentos. Para isso, encaminhamos para processo 

licitatório, por meio de Sistema de Registro de Preços, um número de 60 (sessenta) 

computadores e 50 (cinquenta) notebooks. Quantidade suficiente para atender as 

necessidades instaladas e outras, se, por ventura, ocorrerem. 

Diante do exposto, hoje já temos em tramitação um processo licitatório para Sistema 

de Registro de Preços para a aquisição destes equipamentos, sob o número 

18302/2020, porém está em sua fase inicial e, delongará, dentro do que é habitual 

para este fim, muito tempo para que possa ser concluído para se fazer contratações. 

Além disso, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não dispõe de nenhuma 

Ata vigente destes itens. Porém, não contávamos com este fator superveniente que 

agora nos aflige: o enfrentamento e combate à pandemia da COVID-19, e esperar a 

completa finalização deste processo para adquirimos as máquinas resultará no não 

atendimento total destes usuários, além de expor tanto a eles quanto aos servidores 

a uma probabilidade maior de disseminação do vírus. 	 l i11 
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Neste sentido, pela extrema urgência em executar as ações supracitadas, e como 

uma das formas mais eficientes de medidas de enfrentamento e combate à COVID-

19 encontrada e tomada por esta Secretaria, amparados na Lei n° 3.979/20, no art. 

4°, é que justificamos a aquisição destes equipamentos (14 Computadores e 10 

notebooks), por meio de Dispensa de Licitação, uma vez que sem essa aquisição 

fica totalmente impossível de mitigar os efeitos desta calamidade pública, bem como 

de cumprir com as medidas adotadas pelo município para o completo combate e 

enfrentamento a este vírus no nosso município, já que com mais equipamentos 

funcionando, teremos celeridade nos atendimentos, e, por conseguinte, evitar-se-á a 

aglomeração de pessoas nos setores, um dos principais fatores da rápida 

disseminação do novo coronavírus. Como também, teremos maior capacidade de 

garantir, emergencialmente, aos usuários do SUAS o acesso a programas e 

benefícios socioassistenciais, de maneira a atuarmos proativamente, evitando 

agravos de vulnerabilidades e riscos sociais. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

	

4.1. 	Os bens objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois 
os padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 

2. DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

	

5.1. 	O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias corridos, contados da data de 
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, em remessa única, no seguinte endereço Avenida Juracy 

Magalhães, 182, Jurema, Vitória da Conquista — Bahia, CEP 45.023-490. 

	

5.2. 	O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

	

5.3. 	O(s) objeto(s) serão recebidos: 

5.3.1.Pelo servidor responsável no ato da entrega; 

5.3.2.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos mesmos com as especificações requeridas neste documento; 

5.3.3.Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
conseqüente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dias. Só então será 	tada a 

nota fiscal. 
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5.4. 	Serão recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas 
especificações não atendam às descrições do objeto contratado. 

	

5.5. 	O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A critério 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, os produtos fornecidos serão submetidos à 
verificação. Cabe à Contratada substituir os produtos que vierem a ser recusados, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação. 

	

5.6. 	Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes 

6. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

6.1.0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

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

6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

6.3.1. 	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

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

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 	I = 	
( 6 / 100) 	I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1.0s recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa encontra-se 

prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 2380/2019. 

7.2. Rubrica Orçamentária: 

7.2.1. órgão : 28002802082440122061  - Atividade: 2061 - Elemento de 

Despesa: 44.90.52.00 - Sub-elemento: 01. Fonte de Recurso: 29 - Recurso: 

93.749-5 FNAS/IGD BF 

• 8. DA DISPENSA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

8.1.Nos termos do art. 62, §4° da 8.666/93, o termo de contrato será substituída pela 
"Nota de Empenho de Despesa" ou "Autorização de Fornecimento (AF)". 

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

9.1. Nos termos do art. 4°-E, VI da Lei Federal n° 13.979/2020, o valor para aquisição 
dos materiais descritos neste Termo de referência dar-se-á no importe total de R$ 
72.450,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), cujo preço de 
referência encontra-se dentro daqueles praticados no mercado, conforme pesquisa 
de preço, levando em consideração preços coletados com fornecedores do 
mercado local. Sendo a empresa DIGICOPY — DIGITAL COPIADORAS LTDA, 
CNPJ 06.135.679/0001-02, foi a única empresa que apresentou melhor proposta 

para os itens em comento, em relação à outras três. 

Vitória da Conquista, 14 de maio de 2020. 

il 
fr 	 

Augusto urge José Leal 
Coordenador • dministrativo/SEMDES 

Michael Farias A encar Lima 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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ANEXO 1 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

	 , inscrito no CNPJ n° 	, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da Carteira de Identidade 

n2 	 e do CPF n2 	 , DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2  9.854, de 27 de 

• 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

(data) 

(Representante Legal) 
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Pedido N°: 064843 / 2020 - 15/05/2020 	 Processo N° / 	 sa°  *e L• . -O  
Unidade: " - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	 P'0  

Requisitante: NUCLEO ADMINISTRATIVO - SEMDES 

Secretário: IRMA LEMOS DOS SANTOS ANDRADE 

Justificativa: 

ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMPENHO, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (14 COMPUTADORES PADRÃO —
INTERMEDIÁRIO E 10 NOTEBOOKS), PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE INTEGRAM O SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA 	SOCIAL 	EM 	VITÓRIA 	DA 	CONQUISTA 	- 	BA. 	COM 	VISTAS 	A 	POTENCIALIZAR 	O 	PROCESSO 	DE 

DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO)/BOLSA FAMILIA. 

Dotação: 

PROJETO ATIVIDADE: 2.061 
ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 
FONTE DE RECURSO: 29 

Observações: 

item Código Apresentação Quantidade Especificação 

00 01 00033842 UN 14.00 
COMPUTADOR PADRÃO — INTERMEDIÁRIO 
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 1 

00 	2 00002374 UN 10 00 
NOTEBOOK 
DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2 

A 
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Assinatu 	i• 	-E-1mb° 	 Assinatura e Carimbo 
LU 	ra ;ugusto Juive.,yec 

Coordenador Administrativo 
',1'3f • iL7ô4400 

Michael Fafias  

Secretário de Desenvolvimento Social 
Mat.: 24502.1 

• 
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item 
	

Lote 
	

Código 
	

Especificação 

COMPUTADOR PADRÃO — INTERMEDIÁRIO 
00033842 	 descrição e especificação conforme o termo de referência - 

item 1 

NOTEBOOK 
00002 	 00002374 	 descrição e especificação conforme o termo de referência - 

item 2 

• 1 

NAUSW 
Coordenad 40, 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Governo do Estado do BAHIA 

PEDIDO DE COMPRA POR LOTE 
15/05/2020 13:17:42 

Número/Ano 

Secretaria 

Local/Setor 

Requerente 

Período 

Processo 

Justificativa 

064843 / 2020 - 15/05/2020 

SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

NUCLEO ADMINISTRATIVO - SEMDES 

AUGUSTO JORGE JOSE LEAL 

à 

Encaminhamentos necessários para empenho, por meio de Dispensa de Licitação, para a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática (14 computadores padrão —
intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades de Atendimento que integram o Sistema Único de 

••••••• tf;+Ari, Aw f•••••••••• •;•.4••• 	O A "'ma., t•:•••••••••••, 	••••••••••••Ainli,w, 	 /4" d 	Me.,11:-•••••Ao• si" 

Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

UN 	14,00 	3.150,00 	44.100,00 

UN 	10,00 	2.835,00 	28.350,00 

Total do Lote: 72.450,00 

Total Geral: 72.450,00 

1, 
Michael Far 	réricar Uma 

Secretário de Desenvolvimento Social 
Mat.: 245024 

• 

1 
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Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
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PREÇO MÉDIO DA PESQUISA DE PREÇOS 

Compra Direta N° 000084/2020 - 15/05/2020 - Processo N° GEP23533/2020 

Item 
	

Lote 
	

Código 
	

Especificação 
	

Unidade 
	

Quantidade 
	

Unitário 
	

Valor Total 

COMPUTADOR PADRÃO — INTERMEDIÁRIO 
00001 	 00033842 	descrição e especificação conforme o termo de 

referência - item 1 

NOTEBOOK 
00002 	00002374 	descrição e especificação conforme o termo de 

referência - item 2 

UN 14,00 3.285,000 45.990,00 

UN 10,00 2.846,250 28.462,50 

74.452,50 

1 

(111:11  
Michael Fa : MencaT Lima 

Secretario de 	
Mínio Social 

Mat.: 245024 

e 

1 
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Coord 	Financeiro/SEMDES 
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HAIS PERTO DE voct 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Procuradoria Geral do Município/Licitações 

www.pmvc.ba.gov.br  

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA 

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
declaro que a despesa prevista está adequada à Lei n° 8.666/93, portanto incluída no Plano 
Plurianual — PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual — 

LOA. 

A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16° e 17°. O impacto 
orçamentário-financeiro não ultrapassará o exercício subsequente. 

Informamos que a despesa prevista se refere a contratação, por meio de Dispensa de 
Licitação, para a aquisição de Computadores e Notebooks a serem utilizados nas Unidades de 
Atendimento que integram o Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista -
BA, com vistas a potencializar o processo de descentralização do atendimento das equipes do 
Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa Família permitindo a ampliação da capacidade de 
atendimento das equipes que atendem os usuários que necessitam ser inseridos no Cadastro 
Único (CadÚnico) e, também, das famílias que precisam atualizar seus cadastros junto à esse 
importante sistema que permite o acesso a programas e benefícios socioassistenciais, de modo 
a mitigar os efeitos da calamidade pública provocada pela COVID-19, cujo valor do impacto 
total é de R$ 72.450,00 (Setenta e dois mim, quatrocentos e cinquenta reais), conforme 
classificação orçamentária e financeira, abaixo: 

CÓD. ÓRGÃO / 
UNIDADE 

EXECUTORA  
PROGRAMA/ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 

2800 28002802082440122061 44905200 29 

VALOR TOTAL (EM R$) R$ 72.450,00 

VALOR TOTAL R$ 72.450,00 

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para o empenho da despesa 
prevista, considerando o comprometimento do saldo apresentado com outras despesas já existentes 
e novos processos em andamento. 

Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultrapassarem o exercício 
vigente serão incluídos nos valores das despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o 

exercício subsequente. 

Vitória da Conquista (BA), 14 de maio de 

Michael rias Alencar Lima 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Mat. 24.198-6 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 W 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

REQUISIÇÃO DE ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

23533 /2020 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL 

GEP: 

DA: 

PARA: 

DADOS ADMINISTRATIVOS 

'FORNECEDOR: Digicopy - Digital Copiadoras Ltda 

CPF/CNPJ 06.135.679/0001-02 ,',,knl.r ,,W5 
JUSTIFICATIVA: justificamos a aquisição destes equipamentos (14 Computadores e 10 notebooks), por meio de Dispensa de 

Licitação, uma vez que sem essa aquisição fica totalmente impossível de mitigar os efeitos desta calamidade pública 

provocada pela Pandemia da COVID-19. 

TIPO DE AQUISIÇÃO: Dispensa N2  DO INST.: ,-, 
VIGÊNCIA: até 

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática (14 computadores 

padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades de Atendimento que integram o Sistema Único de 

Assistência Social em Vitória da Conquista - BA, com vistas a potencializar o processo de descentralização do atendimento 

das equipes do Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa Família. 
Fiscal do Contrato Matrícula 

Resp. Recebimento Augusto Jorge José Leal Matrícula 24440-0 

Local de Entrega: AVENIDA JURACY MAGALHÃES, N° 182, JUREMA 

Possui Lotes: Sim / Não Tabelas com o(s) lote(s) em anexo. 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

ÓRGÃO: 2800 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

ATIVIDADE: 2061 

ELEMENTO DESPESA: 44.90.52.00 SUB-ELEMENTO: 1 

FONTE DE RECURSO: 29 RECURSO: 93.749-5 

VALOR TOTAL: R$ 	 72.450,00 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

R$ - R$ 	 - R$ 	- R$ 	- R$ 	- R$ 	72.450,00 

JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

R$ - R$ 	 - R$ 	- R$ 	- R$ 	- R$ 	- 

VALOR TOTAL R$ 	72.450,00 

Assinatira Diretoria: Assinatura Coordenação 

dos 
r\  

PREENCHIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 

';'.. 	, i-2jti- 	:, 	n7r;*_,%: 	ègfflak.%  "..,' • i.. 	. 	?   , 	
\':- , .-7-t---_--  -- 	---,\--- 	... ..., 	- 	5 	t  

	
,,. 	,. 

SALDO ORÇAMENTÁRIO 	 1-41 SIM - [ ] NÃO 

SALDO FINANCEIRO/COTA 	 [;4) SIM - [ ] NÃO 

É NECESSÁRIO CORREÇÃO NOS DADOS: [ ] SIM -V] NÃO 

SITUAÇÃO 	[À] DEFERIDO 	[ ] INDEFERIDO 

Encaminhar a Coordenação Administrativa para os 

devidos encaminhamentos. 

Assinatura Coordenação Finam e a 

',..cfe:-  ,c •'*, -zon WC2.::'-o 
•• 	Finan. Cont,V,11 

Secretaria 	u 	- 	env. Social 

Assinatura Secretário 

Michael Fall- 	itncar Lima 

Seeletádo de De envolv1
ime lota Social 

.. .. 200. 	 1) 5 
Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 

Fone: (77) 3429-9410 Cep: 45023-490 - Vitória da Conquista 

Ia VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
NA, troto Dr vocr, 



13/05/2020 	 Email — Dulcy Carvalho — Outlook 

Orçamento 

AND Serviços de Informatica <andinformatica01@gmail.com > 

Seg, 04/05/2020 12:44 

Para: dulcy.carvalho@hotmail.com  <dulcy.carvalho@hotmail.com> 

1 anexos (2 MB) 

Orçamento Ass Social 04-05-2020.pdf; 

Boa tarde, 

Segue em anexo orçamento solicitado. 

Dx11-c"' 

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItOWRiMSOyMW11LTAwAiOwMAoAEAD
°/02FyF69FjhOTYmAe%2FA64JWH 	 1/1 



IN PEDIDO DE COTAÇÃO -i, i  
to  

9E: DE INFORMÁTICA EIRELI PARA: Néia ó1 AND - SERVIÇOS 
ORGÃO Secretaria de Assistência Social 

5  FAX:  
) 

FONE:  77 999683226 FAX: 

E-MAIL andinformatica01@.mail.com OBS: vi 

Item Descrição Quant. U.F. Marca Valor 
Unitário 

Valor Total 

Núcleos, 4 	threads, Velocidade de clock mínimo de 
COMPUTADOR: PROCESSADOR: Arquitetura 64 hits, 4 (quatro) 	(quatro) 
3.0 GHZ, Cache mínimo de 6MB, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1; Sistema de dissipação de calor 
dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade 
máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. PLACA PRINCIPAL: Placa-mãe com 

marca serigrafada; Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos; M Mimo 2 (dois) slots para memória tipo DORA: 
Deverá possuir 2 (dois) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x; Controladora SATA 3 ou versão 
superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da 
CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a 

uma porta USB. Deverá possuir memória não volátil integrada à placa-mãe para armazenamento de informações de 
inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota 
pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional. até mesmo com o computador 
desligado (mas energizado);1310S -Padrão: Plug and Play; Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; BIOS do fabricante do equipamento, ou não sendo do 
próprio fabricante, este deverá ter direitos (copyright) sobre a BIOS, comprovados através de atestado fornecido pelo 
fabricante da BIOS para a marca e modelo de microcomputador especifico ofertado; Fabricante e Número de Série do 
Equipamento deve ser gravado na BIOS, de forma não editável; As atualizações, quando necessárias, devem ser 
disponibilizadas no cite do fabricante; Idioma: inglês ou português; Possuir senhas de Setup para Power (les, Administrador e 
Disco rígido Atualização: Obrigatória durante o período de garantia; Permitir a inserção de código de identificação do 
equipamento dentro da própria BIOS (número do património e número de série). Serão acenos BIOS com reprogramação via

1 software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de 
drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do 
fabricante; deverá ter capacidade de habilitar/desabilitar drive óptico e portas USB, suportar senha de acesso a BIOS; 
Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM: Memória 
RAM tipo DDR4.2133MHz ou superior; Mínimo 8 GB (IxBGB); possuir mínimo de 2 (dois) Sieis para expansão de memória; 
suportar expansão de memória mínima 32 GB padrão DDR4-2133MHZ cm modo Dual-Channel ou superior. CONTROLADORA 
DE VIDEO: Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com capacidade para 

controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 1 (um) conector 
VGA (Podendo ser uma porta HDMI acompanhada de adaptador de HDMI para VGA) e no mínimo 1 (um) conector tipo DVI, 
DisplayPort ou HDMI. Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinástica de memória. Em todos os 

casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12. Se as portas digitais forem do tipo displayport ou HDMI, 
os adaptadores para DVI para os monitores deverão ser entregues com o equipamento; Taxa de atualização de 60 Hz ou 
superior. Suportar resolução de 4096x2304, 4k. INTERFACES: Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade 
de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-cluplex, plug-and-play, 
configurável totalmente por software, com conector padrão Rj-45 e função wake-on-lan em Funcionamento e suporte a 
múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x).;Controladora de som com conectores de saída e microfone na parte traseira do gabinete 
e com suporte para conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou 
superior, sendo pelo monos 2 (duas) interferes USB 3.0 e 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de 

14 UN1D NTC 
R$ 3.200,00 11$ 44.800,00 

em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema. hubs ou portas USB instaladas 



UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Disco tipo SSD de 2,5 polegadas com altura máxima 8mm ou do tipo M.2, para instalação) do 
sistema operacional e seus programas padrões. Capacidade mínima do 240GB, leituras sequenciais de 500MB/s ou superior e 
gravações sequenciais de SOOMB/s ou superior. Interface SAIA de 6GB/s ou Interface PCie NVMe para M2, deve possuir 
tecnologia de automonitoramento, análise e relatório para assegurar conflabilidade da unidade. Vibração máxima em 
operação de 2,2G, aleatoriedade máxima 4K R/W2 74.000 / 32.000 IOPS, Leitura/Gravação Aleatória Sustentada de hk2 

IOPS. Unidade de disco 	interna 	armazenamento de 	do 50,000/22,000 	 rígido 	para 	 arquivos 	usuário, com capacidade mínima 

11 

ou 
O 	' 

, ......) 

de armazenamento de 500 (Quinhentos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA 3 de 6 GB/s, cache de 16MB e velocidade de 
rotação de 7.200 RPM ou configuração superior; deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-MonItoring, Analysis and 
Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing). UNIDADE DE MIDIA ÓPTICA: Unidade de DVDiRW dual-layer 
interna; Interface tipo Serial ATA ou superior: Luz Indicadora de leitura; Botão de ejeção na parte frontal da unidade; deve 
possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; deve possuir mecanismo na parte frontal da 
unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de midia óptica na unidade. FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC 
(.140%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima 
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) o que implemente PFC (Power 
Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar 
cadastrado no site www.80plus.com  na categoria silver ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que 
comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao 
INMETRO. MONITOR: Tipo LCD Policromático ou LED; Tecnologia: TFT (matriz ativa); Tamanho mínimo nominal: 23" de 
diagonal de face ou widescreen; Resolução suportada: 1.920 x 1080 a 60 Hz; DotPitch Máximo:0,30mm; Cores suportadas:16 
Milhões; Conectores de Safda:01 VGA + 01 DVI (ou DisplayPort ou HDMI); Tempo máximo de resposta: 8 ms; Relação de 
Contraste:450:1 - Estático; Brilho:250 cd/m2; Cor Predominante Preto ou Grafite; Ajustes de ângulos de visão:170 graus 
horizontal e 160 graus vertical: OSD: Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste.; Fonte de Alimentação Integrada ao 
monitor (AC 100.240V a 50-6011z); Apresentar certificado TC099, TC003 ou EPA; GABINETE: Sistema de cnonitoramento de 
temperatura controlada pela BIOS. adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar 
interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador, Botão liga/desliga e indicadores de atividade da 
unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; deve permitir a abertura do 
equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido. unidade de anidra óptica, memórias e placas de expansão) sem 
a utilização de ferramentas (Tool Lese), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos 
parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete; Acabamento interno 
composto de superfícies não cortantes: O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça 
ou parafuso para Inserção da trava de segurança sem' adaptações; Devefá ser fornecido base ou suporte adequado para a 
utilização do gabinete na posição vertical (torre): Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a 
torre; TECLADO: Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, interface USO, com todos os caracteres da língua portuguesa; 
Padrão ABNT-2 e conectar compatível com a interface para teclado fornecida para o desktop; Teclas Windows logo (acesso 
ao menu Iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); Regulagem de altura e 
inclinação do teclado; no caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte 
superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por 
abrasão ou uso prolongado. MOUSE; Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, interface USB, com botões esquerdo, 
direito e central próprio para rolagem; Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compatível com a 
interface para mouse fornecido para o desktop; deve ser fornecido mouse-pad: Mouse com fio. sem o uso de adaptadores. 
SISTEMA OPERACIONAL: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 10 edição Professional, 
com fornecimento de mídias de recuperação integral dos softwares pré-instalados, tais como sistema operacional, drivers de 
dispositivos e aplicativos, acompanhada das respectivas licenças de uso dos softwares adquiridos juntamente com o 
equipamento, quando for necessário; Disponibilidade dos drivers utilizados na configuração da máquina para download no 
sito do fabricante, com acesso irrestrito. GARANTIA; A garantia de funcionamento será peio período de 48 (quarenta e oito) 
meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional 
oferecida pelo fabricante: O atendimento deverá ser realizado até às 18h0Omin do dia útil seguinte à data de abertura do 
registro do chamado na Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor, e a solução até às 18:00min do 29  (segundo) dia 
útil após o atendimento (totalizando então o máximo de 3 (três) dias úteis para solução do problema A execução da 
manutenção deverá ser on-Site {no local de Instalação do equipamento). Não é permitido o recolhimento do disco rígido. Só 
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serão aceitos peças e componentes novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos peta contratante; O 
licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. Nos casos de 
necessidade de substituição de acessórios como teclado e mouse, deverá ser mantido o mesmo padrão do componente 

sub titaido. ledice -o de Parâmetro de 	
lidado. Marcas de Referencia: Dell, Lenovo, HP ou e uivalente. 

BOOK: PROCESSADOR - Arquitetura 64 bits, 2(dois) Núcleos, 4(quatro) threads, Velocidade de clock mínimo de 

.3GH•Z, 	

Cache 

mínimo de 3MB, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1; TDP (termal Design Power) médio de 15W. Controle 

automático 	

do 

nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade 

crrente, 	

para 

economia de energia; Suporte ao conjunto de Instruções AES (Advanced Encryption Standard). Possuir 2 (dois) slots para 

RAM, permitindo a instalação mínima de 8 (oito) Gigabytes, do tipo DDR4 com permissão de operação em modo Dual memória 

Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACP1 versão 3.0 ou superior e controle automático Channel; 

temperatura; Tecnologia de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal, acompanhado de 
eriféricos adiante 

de 	 erenciamento; Controladora SATA integrada compatível com os p 
software para sua implementação e g 

 

BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 ou supe 

 rior 

4 especificados 
e Plugand-Play; Entregue com versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; Possuir senhas de Setup 

pare Power On, 

Administrador 	
ode identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e 

de série). Memória RAM tipo DDR4-2133 MHz ou superior, com no mínimo 4 (quatro) Gigabytes, em modulo único de 4 número 

Gigabytes cada ou em módulos idanticos de pelo menos 4 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. Controladora (quatro) 

integrada à placa principal, 32 bits por piaci, com suporte a monitor estendido, com 1 (uma) saída VGA (podendo esta ser por 

meio 	

de gráfica 

adaptador incluso) e 1 (unia) saída digital HDM1; Caso seja fornecida saída Mini- lateMI, devera acompanhar adaptador para 

INTERFACES Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits; padrões Ethernet, H13141. 

e Gigabit Ethernet, autosense. full-dtiplex, plug-and-play, con
fi

guravet totalmente por software, com conector padrão R)-45; 

Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b. 902.11g e 802.11n. protocolos 802.11i 
Fast-Ethernet 

security, 

 TIO? e APS), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATEL (WLAN 

dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento
,  com validade vigente. Potência 

para 

ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Deverá possuir chave ou 

sendo aceita a utilização de tecla de função (Fn), liga/desliga que ative ou desative completamente a interface wIreless, com 

suporte 	

ao 
2 	

tecla. 

mesmo no hardware e software presentes no equipamento; Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com 

dois 	

botões 

e função 

pra rolagem (função serrai): Controladora de som com alto-falantes estéreos com potència mínima de 2 Watts, 

entrada 	

para 

icrofone e sairia ara fone de ouvido, ambos lote rados e localizados na arte frontal ou lateral do chassi; Câmera de vídeo 
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R$ 29.000,00 

UNID 	 Samsung RS 2.900,00 
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integrada 
ao chassi com resolução compativel com o padrão ND 720 ou superior; Mínimo de 3 (três) interfaces livres padrão USB 2.0 ou 

superior, 
sendo peto menos 1 (uma) interface padrão USB 3.0 ou superior. Não serão aceitos adaptadores externos ou hubs; Leitor de 

 

cartões 	 de  

memória integrado que permita a leitura de pelo menos 2 (duas) tecnologias distintas de memórias seguras, padrões SD e .6; 
MMC. Não serão aceitos adaptadores externos ou hubs; Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os 

caracteres 	 da 	 língua 

portuguesa; Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de 

tecla 	 de 

função (Pn); UNIDADE DE DISCO RIGIDO Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 

(quinhentos) 
Gigabytes, interface tipo Serial ATA de 6 Gb/s, cache mínimo de 16MB e velocidade de rotação de 5.400 RPM ou configuração 

superior; 
Deverá possuir sistema de proteção contra impacto, acompanhado de software de gerenciamento da funcionalidade; Deve 

possuir 	 as 
tecnologias S.MAR.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Quetring). TELA DE 

VIDEO 	
Tela 

Plana com tamanho mínimo de 14" polegadas e máximo de 15,6" polegadas, em LED, do formato 16:9 (widesereen); Mínimo 

32 	 bits 	 por 
dotpitch; Resolução mínima de 1360 x 768 pixels; Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou 

polida) 	 OU 

adesivos antireftexivos; Possibilidade de regulagem de ângulo da tela em relação ao restante do equipamento. 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 

a 	 240 	 VAC 

(+1- 10%). 50.60Hz, com ajuste automático; Corrector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada 

padrão 
N8R-14136; Bateria principal de fon de Libo (Lithium-Ion), com no mínimo 4 (quatro) células, do mesmo fabricante do 

equipamento 
principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 90 (noventa) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 

(duzentos 	 e 
dez) minutos, com o equipamento desligado; Travas e/ou conexões que permitam a remoção e troca da bateria sem uso de 

ferramentas. 
CHASSI produzido nas variações de cores preta ou cinza escuro (grafite); Desligamento por softwares ao manter-se 

pressionado 	 o 	 botão 

liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador; Luzes acopladas para indicar e permitir 

monitoramento 	 das 
condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os Indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternada; 

alimentação, 
bivolt com auto chaveamento da voltagem; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prolongado; SISTEMA OPERACIONAL Windows 7 64 bits ou Windows 10 na edição Professional 

ou 
equivalente, pré-instalados, tais como sistema operacional, drivers de dispositivos e aplicativos, acompanhada das 

respectivas 	 licenças 

de uso dos software% adquiridos juntamente com o equipamento; Disponibilidade dos drivers utilizados na configuração da 

máquina 
para download no site do fabricante, com acesso irrestrito. COMPATIBILIDADE O equipamento ofertado deverá constar no 

Microsoft 
Windows Catalog, A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware 

Compatibility 	 Test 
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FORNECEDOR 

35.366.609/0001-63 
AND SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MEU 

Av. Jorge Teixeira, tf 68 - Saia 406 
Bairro Candeias.- CEP: 45.028-050 L 	Vitória da Conquista - BA 	J 

	/L-5--/£5'9,el-C2  

4011  INATA 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

FORMA DE PAGAMENTO 

NOME PARA CONTATO 

ASSINATURA DO COORDENADOR • 

Report emitido especificamente para o modelo e sistema operacional oiertacio; u equipamento deverá possuir certificado de 
homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou A 
superior. comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo 

ofertado 	
ou 	

no 

caso da homologação Linux Minto ou SUSE, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação

constante 
site RU Ubuntu, disponível em (http://webapps.ubuntu.com/certification) 

 ou SUSE, disponível em (http://developer.novelL  

com/yessearch/Search.lsp). Serão aceitos também relatórios de compatibilidade de equipamento mediante a apresentação 

de 	
laudos 	

ou 

atestados de laboratórios credenciados junto ao 'METRO; 1.3. Certificação FCC classe B - parte 15 ou similar nacional 

expedida 	
por 

instituição acreditada pelo INMETRO; Certificação.emitida por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional, 

comprove que o equipamento está em conformidade com a norma 111. 60950 (Safetyofinformation Technology que 

EquipmentIncludingElectrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos 

elétricos; Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis materiais 

com 	

05 

sistemas operacionais Windows 7 Professional Edition 64 bits e Windows 8 Professional Edition 64 bits. ODeverá
UTROS 

REQUISITOS 
ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea - NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+T) 

comprovado 
através de certificação emitido por instituição credenciada pelo INMETRO. GARANTIA A garantia de funcionamento de 12 

no 

mínimo (doze) meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia 

adicional oferecida pelo fabricante. A garantia da bateria do equipamento será de 12 meses. Indicação de Parámetro de Qualidad de
e. 

Marcas 	
•  

Referé. , . Dell, HP, L............... amfuntAlltP. 

	L......,_ 

Total RS 73.800,00 

ACCIA1 ATI ID A 



carvalho 878_0  
e Licitação 

13/05/2020 	 Email — Dulcy Carvalho — Outlook 

COTAÇÃO 

Brascopy Copiadoras <brascopy@brascopycopiadoras.com.br> 

Ter, 05/05/2020 07:08 

Para: dulcy.carvalho@hotmail.com  <dulcy.carvalho@hotmail.com> 

0 3 anexos (1 MB) 

COTAÇÃO BRASCOPY 3.PDF; COTAÇÃO BRASCOPY 2.PDF; COTAÇÃO BRASCOPY 1.PDF; 

Bom dia, 
Segue em anexo cotações conforme solicitado 

Grata, Anna Letícia Moreira 

• 

https://outlook.live.corrimail/0/inbox/id/AQQ1
<ADAwATYwMAItOWRiMSOyMWIlLTAwAiOwMAoAEAACH5vBfclAS7VNHMgC6%2FzL 	 317-1" 



PEDIDO DE COTAÇÃO 
PARA: 
°ROAD 
FAX: 
OBS: 

DE: 

FAX: 
FONE: 
E-MAIL ta aa 

L4:4- 	LiLk  . o. d. 

LTD' cx.Y> (X)pk)d  
Néla 
Secretaria de Assistência Social 

Marca 
	Valor 

Unitário 

NTC 

Valor Total 

RS 45300.00 

RS 3250,00 

U.F. Descrição 	 Quant. 

COMPUTADOR: PROCUSAOOR: Arquitetura 64 bits. 4 (quatro) Nódoas, , (quatro} threads Velocidade de clock _Mimo de 	14 

3.0 G112, Cache mínimo dc 6M8, com exteasts do vIrtualizaçào e Instruções SSE4.1; Sistema dc dissipação de calor 
dimensionado para a perfeita refrigeração do processador. rosisid.erandu que este esteja operando em sua capacidade 
~rua. pelo parindo de 13 horas diárias consecutivas, ein ambiente não refrigerado. PLACA PRINCIPAL: Placa-mãe com 

marca setigrafada. Arquitetura ATX 	frTX. conforme padrões estabelecidos; Mínimo 2 (dois) siem para memória tipo 
DDR4; Deverá possuir 2 (dois) soes livres tipo PCi-E. sendo 1 (um) do ripo PCI Express 16x; Controladora SATA 3 ou versão 
superior. integrada e compadeci com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do ceder da 

CPU de forma automática, de neatdo com a vanação de temperatura da CPU: Suportar bout por pendnve ou ~conectado 
a uma porta USE. Deverá possuir memória 2110 valo' integrada à placa-mãe para armazenamento dr infortnaçães de 
inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessIvels via rede (local ou na wan) para leitura remota 
peio software de gerenclamonto ofertado, independente do estado do sistema operrictonaL até mesmo com o computador 

desligado finas eriergrando):1110S -Padrão: Plug and Piar Tipo Flash Memory. utilizando memória não volátil e 
reprograrriável e compatível coou ots padrdes ACP! 3,0 e Plug-and-Play; BIOS do fabricante dó equipamento, ou não sendo do 
próprio fabricante, este deverá ter direitos (t opyrIght) sobre a BIOS, comprovados através de atestado fornecido pelo 
fabricante da BIOS para a marca e modelo de microcomputador especifico ofertado; Fabricante e Número de Série do 
Equipamento deve ser gravado na BIOS, de !anua não editével; As atualizações, quando necessárias, devem ser 
clispunibillisdar no sim do fabricante; Idioma; logles ou portugués: Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e 

Disco ripjdo; AtUaliagãO: Obrigathria durante o periodo de garantia; Permitir a inserção de código de identificação do 

equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de serie). Serão aceitas RIOS com reprogramação via 
software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de 
drivers e aplicativos que deverá vir Junto roei o equipamento e também dtspontbilmados para download no sitio do 
labrteante, deverá ter capacidade de habilttaridesabilltar: drive óptico e portas USD. suportar senha de acesso a BIOS: 
Suporte à tecnologia de previsão/contIngenciamento de talhas de disco dedo S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RA14: Memória 
RAM tipo DDR4-2 I 33Milz ou superior; Mínimo 8 GO (1x8G11); possuir nitram de 2 (dots) Slots para expansão dc memória; 
suportar expansão de memória miolina 32 GB padrão RDR44133MHZ em modo Dual•Channel ou superior. 
CONTROLADORA DE VIDEO: Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, 

COM capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da arra de trabalho. com  no 

miruim° 1 (um) conector VGA (Podendo ser urna porta 11DMI acompanhada de adaptador de IIDMI para VGA) e no mínimo 1 

(uns) contate 'tipo DVI, DisplayPort nu IMML Caso a interface do vídeo seja Integrada. deverá possuir alocação dinámica 
de 

memória. Em todos os casos. deverá possuir compatibilidade caiu a tecnologia DirectX 12. Se as portas digitais forem do tipo 
displayport ou IIDNIL os adaptadores para DVI para os monitores deverão ser entregues com o equipamento: Taxa de 
atualização de 60 Hz ou superior. Suportar resolução de 4096x2304. 4k. INTERFACES: Controladora de Rede. integrada à 

Placa mãe com velocidade de 101100/1000 ildifits/s. padrão: Ethernet, Past.Ethernet e Gigabit Ethernet. autosense. fulk 

duplos, &g-and-May, cáfigurável totalmente por software. com  conectar padrão R)-45 e função wake•omian em 
funcionamento e suporte a maldirias VIAM (802.14 e 802.120...Controladora de som com conectares de saida e microfone na 
parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de salda e microfone na parte frontal do gabinete; No mlnlmo 6 (seis) 
interinas USE 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) Interfaces USE 3.0 e 2 (duas) instaladas na pane frontal do 
gabinete sem a utillzação de holm ou portas USE instaladas em adaptadores PC1. cem possibilidade de desativação das portas 

Item 

1 
UNIR 

• • 



através da LAOS do sistema. UNIDADE DE DISCO BICUDO: DiSCO upoSSD de 2.5 polegadae com altura máxima fiara ou do tipo 
61.2, para instalação do sistema operacional e seus prograsnas p addies. Capacidade mínima de 240G8, kiturae sequencial% 

de 

500Mit is 
ou superior e gravações sequenciais de SOOMB/s ou superior. interface SATA de 6GB/s ou Interface PCie NVMe 

para 142. devia
ossu tecnologia de automonitoramento. analise e relatésno para assegurar confiabilidade da unidade. 

Vibraç'lo máxim 
em iroperação de 2.20, aleatoriedade máxima 4K R/W2 74.000 / 32.000 lOPS. Leitura/Grairação Aleatória 

Sustentada ele 4k2 50000/22,000 lOPS. Unidade de disco rigida Interna para armazenamento de arquivos do usuário, 
cem 

capacidade mínima do armazenamento de 500 (Quinhentos) Gigabytes. Interface tipo Serial ATA 3 do 6 GB/s, cache de 16,411 

e velocidade de rotaçao de 7200 RPM ou configuração superior, deve possuir as tecnologias S.M.A.R:f (Self-
Monitorhip, 

Analysts and Reporting Technoloaa) e NCQ (Detive Command Queuing). UNIDADE DE MIMA ÓPTICA: Unidade de DVDsRW 

Med-layer interna; Interface tipo Serial ATA ou superior, 
Lua indicadora de leitura: Bondo de ejeção na parte frontal da 

unidade; deve possuir trava para a Mia para o caso de posicionamento vertical da 
unidade; deve possuir mecanismo na 

parte frontal do unidade que possibilite a ejeção de emergénela em caso de travamento do inidle óptita na unidade. FONTE 
DE ALIMENTAÇAO: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada cern tensões de entrada delis° a 240 VAC 

(+/-10%), 50-60Hz. com 
 ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos Internos na configuração máxima 

admitida pelo equipamento (placa principal. interferes, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC 
(Power Factor Correction) ativo com clic-lenda Igual ou superior a 8546 (PFC 80.); O modelo de tante fernecido deve estar 
cadastrado no sim www.80Piuscom na categoria silver ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões quo 

comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, 
emitido  Toma

stitu credenciado pinos ao 

INMETRO. MONITOR: Tipo LCD Policromático ou I.F.D; Tecnologia: 
-MT (inatrá ativa); 	

nho mínimo nominal: 23' de 

diagonal de face ou 
widescreen; Resoltgan suportada. 1.920 x 1080 a 60 Hz; DotPitch Máidnio:0,30mnr, Cores snportadas:

16  

Milhões; Conectores de co; 	
VGA e 01 DVI (ou DisidayPort ou 111/141); Tempo mai 

de resposta: 8 me Relação de 

Contralto:450:1 • Estático; Briihm2S0 edita; Cor Predominante Preto ou Grafite; Musica de angulas de visão:170 graus 
horizontal e 160 graus vertical; OSP: Auto ajuste. intensidade de Cor. Brilho. Contraste.; Fonte de Alkaentação integrada ao 
monitor (AC 100-240V a 50-6011z); Apresentar certificado TC099,TC003 ou RPM GABINETE:Sistema de menitoramento de 

temp ernturri controlada pela BIOS, adecidado no processador
, 
 fonte e demais componentes internos ao gabinete.° fluxo do nr 

intorno deve seguir ai orientaçaes do fabricante do microprocessador, Botão liga/desliga e indleadoma de atividade da 

unidade de disco rígido e do computador 
ligado (power-un) na parte frontal do gabinete; deve permitir a abertura do 

equipamento e a troca de componentes internos (disco rigido, unidade de mitha óptica. memórias e placas de e.cpansatil sem 

a utilMação de ferramentas (Tool 
Less). não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serio aceitos 

parafusos recartIlhadoe, item tom adaptadores em subsUrulok ao parafuso previsto para o gabinete; Acabamento interno 
composto de superfícies não cortantes; O gabinete devera possuir um conectar de ematixe pra o kit de segurança do tipo alça 

ou parafuso para setena 
 da trava de segurança sem adaptações; Devera ser fornecido base ou suporte adequado para a 

utilização do gabinete na posiçào vertical (torre); Deve possuir base annderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a 
ferre; TECLADO: Padrão AT do tipo estendido de 107 tecias interface USIL com todos os caracteres da litigue portuguesa; 
Padrão ABNT-2 e conector compatível coto a interface para teclado fornecida para o desktop; Teclas Windows logo (acesso 
ao menu inalar) c aplicação (acosso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); Regularei de altura e 
inclinação do teclado; no caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernaçau e mera, as mesmas devem vir na 
parta superior tio teclado.A Impressão sobre as teclas deverá ser tio tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por 

abismar, 
 ou utm prolongado. MOUSE: Tecnologia fliu, de conformação orobidestra. interface USB, com botões esquerdo. 

direito e central próprio para rolagern; Ator:UO(3 m
inutas 

de 800 (oitocentos) dpi ou superior, coriector compadeci cens 
11 

i 

Interface para mouse fornecido para o desktop; deve ser fornecido mouse-pad; Mouse com flo, sem o uso ale adaptadores. 
SISTEMA OPERACIONAL:0 equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 10 edição Prolessional

,  

com fornecimento de mídias de 
re

cuperação integral dos softwares préinsodados. talS como sistema operacional. ditem de 

diepositivos e aplicativos. acompanhada das respectivas licenças de uso dos soitwares adquiridos juntamente cosn o 
equipamento. quando for necessário; Disponibilidade dos drivers utilizados na configuração da máquina para dovmload no 

sete do fabricante, com acesso irrestrito. 
GARANTIA: 

A garantia de funcionamento será pelo período de 48 (quarenta e oito) 

meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento. sem 
prol de qualquer política de garantia adicional 

oferecida pelo fabriCante; O atendimento deverá ser realizado até ás 18h00mIn do dia útil seguinte ii data de abertura do 
registro do chamado na Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor. e a soluçá° até às DIODualit do 2

,  (segundo) dto 

útil apõe o atendimento (totalizando entali o niktimo de 3 (três) dias úteis para solução do problema A execução da 

manutenção 
deverá ser on-Site (no !oral de instalação do equipamento). Não é permitido o recolhimento do disco rígido. Só 

• 	• 



IO 
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Sainsung ItS a.o50,00 

RS 29.500,00 

serão aceitos peças e componentes novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela contratante; O 
licitante devera descrever, em sua proposta. os termos da garantia adidonal oferecida pelo fabricante. 

Nos casos de 

necessidade de substituiçiio de acessórios mano teclado e mouse, deverá 
ter mantido o mesmo pedra* do componente 

substituído. idica ào de Pará metro de utilidade. Marcas de Referéncia: Dell I.,enov NP 
	ukralente,  

NOTEBOOK:
n 

 PROCF.S
. SADOR - Arquitetura 64a fite. 2(dois) Núcleos, 4(quatro) threads.

ou 
 Velocidade de duck mínimo de 

23G11.7„Cache 
retinimo de 3M11. com 

 extensões de sirtuallzação e tostrupies SSE4.1: TDP (termal Design Power) médio de 15W. Controle 

automático do 
o 

dinamicamente a frequência do acordo com a necessidade da atividade 
nivel de desempenho do processador. ajustand  

corrente, para economia de energia: Suporte ao conjunto de instruções ABS (Advanced Encryption Standard). Possuir 2 (dots) siam para 

memória RAM. permitindo a instalação mínima de 8 (oito) Gigabytes, do tipo DDR4 com permissao do operação em modo Dual 

Channel; ativeis rem o padrão ACP' versão 3.0 ou superior e controle automático 
Mecanismos de redução do consumo de energia comp  

de ran TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, Integrado á placa principa 
temperatura; Tecnologia de sego ça

l,  

acompanhado de 
software para sua 

implementação e gerenciamento; Controladora SATA integrada compadeci com os periféricos adiante 

espectftrados. rogramável. e compatível com os padrões ACP] 3D ou superior 
RIOS Tipo flash Memory. utilizando memória não volátil e rep 

	

e Plugand-Play: Entregue cum versão mau 
atual disponibilimda pelo fabricante: Possuir senhas de Setup para 	

00. 

Administrador e DiseP rigida; Permitira Inserção de código de identificação do equipamenso dentro da própria 8105 (numero do património e 

número 
de série). Memória RAM tipo 01:1124-2 [33 

MHz ou superior, com rio Omino 4 (quatro) Gleabytes, em modulo único de 
4 

(quatro) 
G1gabyles 

cada ou em módulos idênticos de pelo menos 4 (quatro) Gigabyte cada, operando em Dual Channel. Controladora 

gráfica 
integrada á placa principal, 92 Ws por Meei, com suporte a monitor estendido. com 

 1 (uma) salda VGA (podendo esta ser por 

meio de ital NOW; Caso sela fornecida sairia Mina 110W. deverá acompanhar adaptador para 
adaptador incluso) e 1 (uma) salda dig 

 

110141. placa principal, com velocidade dr 10/100/1000 Mbits; padrões Ethernet. 
INTERFACES Controladora de Rede integrada  

PastvEthernet e Gigabit Ethernet, autosense, islã duplea4 pìug and play,configurável totalmente por software. com 
 conecte padrão R 8102.11i 

Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.118 e 802.110, protocolos  

2 	(W Adi u  
security, rat1P e AES), WEP 64 o i ata WPA, WPA2, IEEE 802.11 

e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da ANATE'. 

para por meio da respectiva etiqueta afetada ao equimanento. com 
 validade vigente. Potência 

ajustada 
o uto mano:emente. de acordo com a recepção do sinal. de forma a proporcionar economia de bateria. Deverá possuir chave ou 

tecla. sendo aceita a utilização de tecia de função (Fre). liga/deslip,a que ative ou desative completamente a interface mareies. com 
 

suporte ao mesmo no herdware e software presentes no equipamento; Dispositivo apontador tipo "touchpad" Integrado ao chassi. cum 

dois botões e função para Megera (função seroa): Controladora do som com allsefalantes estéreos com potência mínima de 2 Watts. 

entradapara microfone e salda para fone de ouvido, ambos Integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassh Onera de vídeo 

• 



integrada ao chassi com resolução.00mpadvelcom o padrão ND 720 ou superior, Mínimo de 9 (três) interfaces livres padrão 1150 2-0 

ou superior, sendo pelo menos 1 (uma) interface padrão USB 3.0 ou superior. Não terão aceitos adaptadores citemos ou hutm Leitor de 

cartões de memória integrado. que permita a leitura de pelo menos 2 (duas) tecnologias distintas de memórias seguras, Medes SO e 
MMC. Não serão aceitos adaptadores externo ou hubs; Teclado .pailrão ABNT-2eom pelo numa 82 teclas e com todos os 

coracteres da litigue portuguesa; Possuir botões controladores de som (aumentar. diminuir e mudo para alto falante). sendo aceita a utikação de 

tecla de (Unção (Pio); UNIDADE DE DISCO R1GII)0 Unidade de disco rígido Interna de capacidade de armazenamento de 500 

(quinherites) Glimbytes, interface tipo Serial ATA de 6 Gb/s. cache mínimo de 161413 e velocidade de rotação de 5.400 RPM ou configuração 

superior: 
Deverá possuir 

sistema de proteção contra impacto, acompanhado de software de gerenciamento da funcionalidade eve 

possuir as 
tecnologias S.14A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Nativo Command Queuing). TELA DE 

VIDEO Tela 	Mtnimn 
Plana com tamanho minium de te polegadas e máximo de 15,6' polegadas, em LED, de formato 16:9 (widescreen); 

32 bits por dotpitcb, Resolução niinirna de 1.360 e 760 piseis; Tratamento anti-refieehm, Não.sendo aceita a solução gime (brilhante ou 

polida) ou 
adesivos antirelleovot Pos-

sibilidade de regulagein de angulo da tela em relação ao restante do equipamento. 
ALIMENTAÇÃO ELETRICA E BATERIA Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 

a 240VAC (+j-10%). 50-6013a, com ajustas automáticos Conectar Phirdo cabo de alimentação com 2 ou 3 pines, encabtável em tornada 

padrão NI9R-14136; Bateria rompa' de loa de tido (Lit./dum-Mn), com no mintam 4 (quatro) células, do momo fabricante do 

1  equipamento principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 90 (noventa) minutos. e tempo de marga completa de até 210 

(duzenuase dee) minutos, com o equipamento desligado: Travas efou conexões que permitam a remoção e troca da bateria sem uso de 

ferramentas. CHASSI produzido nas variações de cores preta ou dota escuro (grafite); thmlipmento por sohwares ao manterse 

pressionado o botão 
liga/Meai 	

com prevaição de desligamento acidentai do computador; tures acopladas para Mio,. e permitir 

monitoramento das condições de funcionamento do equipamento com. no mlnlmo, os Indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternado; 

allmenuição. bivott com auto clurvemeento da voltagem; A impressa° sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; SISTEMA OPERACIONAL Windows 764 Mu ou Windows 10.na edito Professional 

ou equivalente. pré•instalados, tala como sistema operacional, drivers de dispositivos e aplicativos, acompanhada das 

respectivas licenças 
demo dos softwates adquiridos (amamente com o equipamento; Disponibilidade dos drivers talhados na configuração da 

máquitui para download no sita do fabricante, Com acesso irrestrito. COMPATIBILIDADE O equipamento ofertado deverá coustar no 

Microsoft Windows Catalog, A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do docuntento Hardwart 

CompatibilletTesc 



Report emitido especificamente para o modelo e sistema operacional ofertado; O equipamento deverá possuir certificado de 

homologação comprovando 
a coMpadblUdade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux Remei 2.6.32 ou 

comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo superior. A 

uso da homologação Unem Ubuntu ou SUSE, a comprovação 
de compatibilidade poderá ser efetuaria pela apresenuçao ofertado ou no 

sito IICL Uhuntu. disponivel em (htt/webappsaibuntu.cotnicertilication) ou SUSE, disponivel em (http://devdoparnoyell
. 

constante no 
com/yessurch/Search.lsp). Serão aceitos também relatórios de compatibilidade de equipamento mediante a apresentação 

atestados de laboratórios credenciados Junto ao 1NMETRQ: 1,1, Certificação FCC classe U ^ parte 15 ou similar nacional de laudos ou 

instituição acreditada pelo iblMtl'RO; Certificado emitida por órgão credenciado peio INME1S0 sintilar loternadonal,  expedida por 

comprove que o equipamento está em conformidade com a norma tiL 60950 (Safetyofinformation Technolopy que 
EquipmentincludingElectricil Business EquIpmenQ, para segurança tio usuário contra Incidentes elétricos* combustão dos 

elétricos; Todos os dispositivos de bardware, além de seus drivcrs e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis materiais 

sistemas operacionais Windows 7 Prelos:mui Edition 04 buis e Windows BFrofessional Edition 64 Ido. OUTROS 
com os 

ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão 
novo franca - NUR 14130) para o padiào antigo (guacho - 2P+T) REQUISITOS Devera 

através de certificação emitido por Instituição credenciada pelo INMKTRO. GARANTIA A garantia de funcionamento de no comprovado 

(doge) meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem preMiso do qualquer politica de garantia nilnuno 12 

oferecida pelo fabricante. A garantia tia batera do equipamento será de 12 meses. Indicação de Parâmeno de Qualidade. adicional 

Marras de 
Referência: NU HP termo ou ulvalente. 
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Carvalho 878 0  
e Licitação 

13/05/2020 	
Email — Dulcy Carvalho — Outlook 

Orçamentos 

DIGICOPY Digital Copiadoras Ltda <digicopytoshiba@gmail.com > 

Qua, 29/04/2020 09:35 

Para: dulcy.carvalho@hotmail.com  <dulcy.carvalho@hotmail.corn> 

3 anexos (2 MB) 

Orçamento Assistência Social 2 29-04-2020.pdf; Orçamento Assistência Social 3 29-04-2020.pcif; Orçamento Assistência 

Social 1 29-04-2020.pdf; 

Bom dia, 

Segue em anexo orçamento conforme solicitado. 

Att, 

• 
Thaís Carvalho 
Digicopy Digital Copiadoras Ltda. 
Tel: (77)3422-1208 / 9968-3226  

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATYwMAItOWRiMSOyMWIlLTAwAiOwMAoAEABz6PmExM300b%2FPWmZP1Bdm 
 



PEDIDO DE COTAÇÃO 
Digicopy - Digital Copiadoras Ltda PARA: Néia 

FAX: ORGÃO Secretaria de Assistência Social 
FONE: 77 3422-1208 FAX: 
E-MAIL digicopytoshiba@gmaiLcom OBS: 

"zt 

Item Descrição Quant. U.F. Marca Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 

COMPUTADOR: PROCESSADOR: Arquitetura 64 bits. 4 (quatro) Núcleos, 4 (quatro) threads, Velocidade de clock mínimo de 
3.0 GHZ, Cache mínimo de 6MB. com  extensões de virtualização e instruções SSE4.1; Sistema de dissipação de calor 
dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade 
máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, era ambiente não refrigerado. PLACA PRINCIPAL: Placa-mãe com 
marca serigrafada; Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos; Mínimo 2 (dois) slots para memóriatipo DDR4; 
Deverá possuir 2 (dois) dors livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x; Controladora SATA 3 ou versão 
superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da 
CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a 
uma porta USB. Deverá possuir memória não volátil integrada à placa-mãe para armazenamento de informações de 
inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota 
pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional, até mesmo com o computador 
desligado (mas energizado);BIOS -Padrão: Plug and Play; Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil o 
reprogramava e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; BIOS do fabricante do equipamento, ou não sendo do 
próprio fabricante, este deverá ter direitos (copyright) sobre a BIOS, comprovados através de atestado fornecido pelo 
fabricante da BIOS para a marca e modelo de microcomputador especifico ofertado; Fabricante e Número de Série do 
Equipamento deve ser gravado na BIOS, de forma não editava As atualizações, quando necessárias, devem ser 
disponibilizadas no sito do fabricante; idioma: Inglês ou português; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e 
Disco rigido: Atualização: Obrigatória durante o periodo de garantia; Permitir a inserção de código de identificação do 
equipamento dentro da própria BIOS (número do património e número de série). Serão aceitas MOS com reprogramação via 
software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CID-ROM/DVD•ROM de 
drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sitio do 
fabricante; deverá ter capacidade de habllitar/desabilitar: drive óptico e portas USB, suportar senha de acesso a BIOS; 
Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.MART habilitada. MEMÓRIA RAM: Memória 
RAM tipo DDR4.2133MHz ou superior; Mínimo 8 GB (1x8G13); possuir mínimo de 2 (dois) Slots para expansão de memória: 
suportar expansão de memória mínima 32 GB padrão DDR4-2133MHZ em modo Dual-Channel ou superior. CONTROLADORA 
DE VIDEO; Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCi Express 16X ou superior, com capacidade para 
controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 1 (um) conector 
VGA (Podendo ser uma porta liDMI acompanhada de adaptador de HDMI para VGA) e no mínimo 1 (um) conectar tipo DVI. 
DisplayPort ou HDMI. Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória. Em todos os 
casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12. Se as portas digitais forem do tipo displayport ou HDMI, 
os adaptadores para DVI para os monitores deverão ser entregues com o equipamento; Taxa de atualização de 60 Hz ou 
superior. Suportar.esolução de 4096x2304, 4k INTERFACES: Controladora de Rede, Integrada à placa mãe com velocidade 
de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-dupiex, plug-and-play, 
configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a 
múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x).;Controladora de soer com conectares de saída e microfone na parte traseira do gabinete 
e com suporte para conexões de salda e microfone na parte frontal do gabinete; No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou 
superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0 e 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de 
hubs ou portas USB instaladas em ada tadores PCI, com . ossibilidade de desativa fio das ..rtas através da BIOS do sistema. 
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2 .,...,/ UNIDADE DE DISCO REGIDO: Disco tipo SSD de 2,5 polegadas com altura máxima 8mm ou do tipo M.2, para instalação do 
sistema operacional e seus programas padrões. Capacidade minhas do 240613, leituras sequenciais de 500MB/s ou superior e 
gravações sequenciais de SOOMB/s ou superior. Interface SATA de 6GB/s ou Interface PCie NVMe para M2, deve possuir 
tecnologia de automonitoramentri, análise e relatório para assegurar conflabilidade da unidade. Vibração máxima em 
operação de 2,2G, aleatoriedade máxima 4K R/W2 74.000 / 32.000 lOPS, Leitura/Gravação Aleatória Sustentada de 4k2 
50,000/22,00010PS. Unidade de disco rígido interna para armazenamento de arquivos do usuário, com capacidade mínima 
de armazenamento de 500 (Quinhentos) Gigabytes, interface tipo Serial ATA 3 de 6 GB/s, cache de 16MB e velocidade de 
rotação de 7.200 RPM ou configuração superior; deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitorin& Analysis and 
Reporting Technology) e NCQ (Nativo Command Queuing). UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Unidade de DVD±RW dual-layer 
interna; Interface tipo Serial ATA ou superior; Luz indicadora de leitura; Botão de ejeção na parte frontal da unidade; deve 
possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; deve possuir mecanismo na parte frontal da 
unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO: Ponte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC 
(+/.10%), 50.6011z, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima 
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power 
Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar 
cadastrado no sito www.80plus.com  na categoria silver ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que 
comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao 
INMETRO. MONITOR: Tipo LCD Policromático ou LED; Tecnologia: TFT (matriz ativa); Tamanho mínimo nominal: 23' de 
diagonal de face ou widescreen; Resoluto suportada: 1.920 x 1080 a 60 Hz; DotPitch Máximo:0,30mm; Cores suportadas:16 
Milhões; Conectores de Safda:01 VGA + 01 DVI (ou DisplayPort ou HDMI); Tempo máximo de resposta: 8 ms; Relação de 
Contraste:450:1 - Estático; Brilho:250 cd/m2; Cor Predominante Preto ou Grafite; Ajustes de ângulos de visão:170 graus 
horizontal e 160 graus vertical; OSD: Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste.; Fonte de Alimentação integrada ao 
monitor (AC 100.240V a 50.60Hz); Apresentar certificado TC099, TC003 ou EPA; GABINETE: Sistema de monitoramento de 
temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar 
interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador; Botão liga/desliga e indicadores de atividade da 
unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete: deve permitir a abertura do 
equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem 
a utilização de ferramentas (Tool Lesa), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos 
parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete; Acabamento interno 
composto de superfícies não cortantes; O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça 
ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; Deverá ser fornecido base ou suporte adequado para a 
utilinção do gabinete na posição vertical (torre); Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a 
torre; TECLADO: Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, interface USB, com todos os caracteres da língua portuguesa; 
Padrão ABNT-2 e conettor compatível com a interface para teclado fornecida para o desktop; Teclas Windows logo (acesso 
ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); Regulagena de altura e 
inclinação do teclado; no caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte 
superior do teclado. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por 
abrasão ou uso prolongado. MOUSE: Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, interface USB. com  botões esquerdo. 
direito e central próprio para aniagem; Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compatível com a 
interface para mouse fornecido para o desktop; deve ser fornecido mouse-pad; Mouse com fio, sem o uso de adaptadores. 
SISTEMA OPERACIONAL: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 10 edição Professional, 
com fornecimento de mídias de recuperação integral dos softwares pré-Instalados, tais como sistema operacional, drivers de 
dispositivos e aplicativos, acompanhada das respectivas licenças de uso dos softwares adquiridos juntamente com o 
equipamento, quando for necessário; Disponibilidade dos drivers utilizados na configuração da máquina para download no 
sita do fabricante, com acesso irrestrito. GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 48 (quarenta e oito) 
meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer politica de garantia adicional 
oferecida pelo fabricante; O atendimento deverá ser realizado até às 18h0Omin do dia útil seguinte à data de abertura do 
registro do chamado na Central de Atendimento da fabricante ou fornecedor, e a solução até às 18:O0min do 29  (segundo) dia 
útil após o atendimento (totalizando então o máximo de 3 (três) dias úteis para solução do problema A execução da 

	 manutenção deverá ser on-Site (no local de instalação do equipamento). Não é permitido o recolhimento do disco rígido. Só 
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necessidade de substituição de acessórios como teclado e mouse, deverá ser mantido o mesmo padrão do componente 
substituído. Indicação de Parâmetro de Qualidade. Marcas de Referência: Dell, Lenovo, HP ou equivalente. 

EP 4 

NOTEBOOK: PROCESSADOR - Arquitetura 64 bits, 2(dois) Núcleos, h 

4 
4(quatro) threads, Velocidade de clock mínimo de 2.3GHZ, 

Cache 
mínimo de 3MB, com extensões de virtualização e Instruções SSE4.1; TDP (termal Design Power) médio de 15W. Controle 
automático 

do 
nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a frequência de acordo com a necessidade da atividade 
corrente, 

para 
economia de energia; Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). Possuir 2 (dois) slots para 
memória 

RAM, permitindo a instalação mínima de 8 (oito) Gigabytes, do tipo DDR4 com permissão de operação em modo Dual 
Channel; 

Mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 ou superior e controle automático 
de 

temperatura; Tecnologia de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, integrado à placa principal, acompanhado 
de 

software para sua implementação e gerenciarriento; Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante 
especificados. 

BIOS Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 ou superior 
e Plugand-Play; Entregue com, versão mais atual dIsponibilizada pelo fabricante; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador 

e 
Disco regido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e 
número 
de série). Memória RAM tipo DD114-2133 MHz ou superior, com no mínimo 4 (quatro) Gigabytes, em modulo único de 4 
(quatro) 

Gigabytes cada ou em módulos idênticos de peio menos 4 (quatro) Glgabytes cada, operando 	Dual Channel. 

o-- 
"O. 
0. 
c 

em 	 Controladora gráfica 

integrada à placa principal, 32 ints por pixel, com suporte a monitor estendido, com 1 (uma) saída VGA (podendo esta ser por 
meio 

de 
adaptador incluso) e 1 (uma) saída digital 11DMI: Caso seja fornecida saída Mini. HDML deverá acompanhar adaptador para 
HDMI. 

INTERFACES Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits; padrões Ethernet, 
Fast-Ethernet 

e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, phig-and-play, configurável totalmente por software, com conecto[ padrão RJ-45; 
Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11E 
(WLAN 

security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1; com certificação de homologação da ANATIIL 
Para 

dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência 
ajustada 

automaticamente, de acordo coma recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Deverá possuir chave ou 
tecla, 

sendo aceita a utilização de tateada função (Fr:), liga/desliga que ative ou desative completamente a interface wireless, com 
suporte 

20 
mesmo no hardware e software presentes no equipamento; Dispositivo apontador tipo "touchpad" integrado ao chassi, com 
dois 

botões 
e função para rolagem (função scroll); Controladora de som com alto-falantes estéreos com potência mínima de 2 Watts, 
entrada 

para 	  microfone e salda para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do chassi; Camara de vídeo 

10 UNI') Sarnsung 
R$ 2.835,00 

R$ 213.350,00 
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• 

In 	da 
ao c 	ssi com resolução compatível com o padrão HD 720 ou superior; Mínimo de 3 (trés) interfaces livres padrão USO 2.0 ou 
su 	ior, 
s 	do pelo menos 1 (uma) interface padrão USO 3.0 ou superior. Não serão aceitos adaptadores externos ou hubs; Leitor de 
anões 	 de 

memória integrado que permita a leitura de pelo menos 2 (duas) tecnologias distintas de memórias seguras, padrões SD e 
MMC. Não serão aceitos adaptadores externos ou hubs; Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os 
caracteres 	 da 	 língua 
portuguesa; Possuir botões controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo aceita a utilização de 
tecla 	 de 
função (Fn); UNIDADE DE DISCO RIGIDO Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500 
(quinhentos) 
Gigabytes, Interface tipo Serial ATA de 6 Gb/s, cache mínimo de 166113 e velocidade de rotação de 5.400 RPM ou configuração 
superior; 
Deverá possuir sistema de proteção contra impacto, acompanhado de software de gerenciamento da funcionalidade; Deve 
possuir 	 as 
tecnologias S,M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Nativa Command Queuing). TELA DE 
VIDEO 	 Tela 
Plana com tamanho mínimo de 14" polegadas e máximo de 15,6" polegadas, em LED, de formato 16:9 (widescreen): Mínimo 
32 	 bits 	 por 
dotpitch; Resolução mínima de 1360 x 768 piseis; Tratamento anti-refiexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou 
polida) 	 ou 
adesivos antirefiexivos; Possibilidade de regulagem de ângulo da tela em relação ao restante do equipamento. 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 
a 	 240 	 VAC 
(+1. 10%), 50.60Hz, com ajuste automático; Conectar Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, enc-aixãvel em tornada 
padrão 

I 

NBR-14136; Bateria principal de fon de Lftio (Lithium-fon), com no mínimo 4 (quatro) células, do mesmo fabricante do 
equipamento 
principal, com autonomia mínima (tempo de descarga) de 90 (noventa) minutos, e tempo de recarga completa de até 210 
(duzentos 	 e 
dez) minutos, com o equipamento desligado; Travas e/ou conexões que permitam a remoção e troca da bateria sem uso de 
ferramentas. 
CHASSI produzido nas variações de cores preta ou cinza escuro (grafite); Desligamento por softwares ao manter-se 
pressionado 	 o 	 botão 
liga/desliga, com prevenção de desligamento acidental do computador; Luzes acopladas para indicar e permitir 
monitoramento 	 das 
condições de funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a disco, recarga e fonte alternada; 
alimentação, 
bivolt com auto chaveamento da voltagem; A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prolongado; SISTEMA OPERACIONAL Windows 7 64 bits ou Windows 10 na edição Professional 
ou 

equivalente, pré-instalados, tais como sistema operacional, drivers de dispositivos e aplicativos, acompanhada das 
respectivas 	 licenças 
de uso dos softwares adquiridos juntamente com o equipamento; Disponibilidade dos drivers utilizados na configuração da 
máquina 
para download no sita do fabricante, com acesso irrestrito. COMPATIBILIDADE O equipamento ofertado deverá constar no 
Microsoft 
Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware 
Compatibility 	 Test 



• . 	i 

• 

Rep rt emitido especificamente para o modelo e sistema operacional ofertado; 	equipamento deverá possuir certificado de 
ho ologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, peto menos, uma distribuição de Linux Remei 2.6.32 ou 
s 	erior. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo 
ofertado 	 ou 	 no 
caso da homologação Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação 
constante 

tiO 
site liCL Ubuntu, disponfvel em (http://webapps.ubuntiscornicertification) ou SUSE, disponível em (http://developennovell. 
com/yessearch/Search.jsp). Serão aceitos também relatórios de compatibilidade de equipamento mediante a apresentação 
de 	 laudos 	 ou 
atestados de laboratórios credenciados junto ao 1NMETRO; .1.3. Certificação FCC classe B - parte 15 ou similar nacional 
expedida por, 
instituição acreditada pelo INMETRO; Certificação emitida por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional, 
que 
comprove que o equipamento está em conformidade com a norma UL 60950 (Safetyofinformation Technology 
EqulpmentincludingElectrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos 
materiais 
elétricos; Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis 
Com os 
sistemas operacionais Windows 7 Professional Edition 64 bits e Windows 6 Professional Edition 64 hits. OUTROS 
REQUISITOS 	 Deverá 
ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea - NBR 14136) para o padrão antigo (macho - 2P+T) 
comprovado 
através de certificação emitido por instituição credenciada pelo INMETRO. GARANTIA A garantia de funcionamento de no 
mínimo 12 
(doze) meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer politica de garantia 
adicional 
oferecida pelo fábricante. A garantia da bateria do equipamento será de 12 meses. Indicação de Parámetro de Qualidade. 
Marcas de 
Referência: Dell, HP, Lenovo ou equivalente. 
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Total R$ 72.450,00 
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PEDIDO DE COTA AO 
PARA: 
ORGÃO 
FAX:  
OBS: 

me 	Descrição 
R: PROCESUDOR Atuo' itettna 64 tura. 4 (qttaDs,o) NOs ;cos. 4 (quatro) tbreads, lrefuridadr de cios* ritinimn de 3.0 C.42. Cache 

:03 	 nono de Sm& nno exicaul,r rertuabearlet e inelnuçesrne4 1: Senerna de ilissipaçãO de calor diMeltairinadripara à 
perfeita refrlgeroção 

E 	 44PP-xeSsarMemsnmderando,p,r/to micta operando em sualápaculadeanneitna, Meti/tríodo de afloras a lanOseoriseruuvas, em ambiente não refiliertiak f 'LACA 
PlUriCtPa I.. Ptummtae com marra sortgralada, Arquitetura ATX ou ETS. conf onne padrner é:embelecidos: Mínimo 2 

C 

	

	
dovsl-drits para rarnis'.na to, DI:R : Deverá pos:srdr ? (dois) ;dots hvres tipo PCI.E. sendo 3 (uni) do ripo PC1 Exorem 16%; Controladora SATA mi versão superou. inrelpaida , comportei com as peoliWiros adume esperificadost Regulagem da veksentuk

,  de rotação do <arder da CPU O furou autom.attea de acordo som a variação de temperatura da CPU; Suportar 6004 pot pendrive ou disco conectado a urna porta USR. pmisua nremdfts sfslr. s .4~ atoe rada á ptata•rnãr para arotazemeneoto de in(ormaçóes ale linventarlu de hardwa te e software.. estas O tedurnuones deverão fadar as-e-sovelo eia rede (local ou na watt) para kitatra reinou pelo mittwarede gerenciaroento ofertado, independente ato 
o• 	

át caude 40  'wdorod 0
Palw km41.. 40 mesmo onetto rumputador desligado (mas. energim do),840S-Pad cio. Plug and Play. Tipo Flash Memory, as 	 utalteareia memória não Imbui e reprogramava,. e rurrrpanvel tont os padreies ACP& 30 e Plugarid.Play. RIOS do fabricante do equipamento, 

O ou 4,
... semia dn pr6peni fabricante este devesa ter direirm (copyrtgfn sobre a MS. tomprOvades arraúk de atestada ftworisid0 Px

40 O  
ábricarme da EIOS para a mar: a e troxinqo de mietorennputador especiferoOfertado, Faborante e Nilmero tis' Sane do Equipamento deve sor gravado na BIOS. de tr

,r na não -,1,tave1; na atuali2aenee, quando neegudrias, devem ser disponibil iradas e0 
sue do fahrleante, Idioma: Ingl is .c."6 

O 
'ntlarratufmerf Pessuir sonhas dr. Setu p para Power On.Mnoinoaratkire pesco agido, Atualização Obrigatória durante o período de garantia 

C9 , 

	

	
Pcrunlir a inserção de tódigu de idenrificasdu do equipamento dento da própria 0505 (número do os:notório, e número de serie) Serão Atenas RIOS com reptiograns.x.10 ria anttwaro desde que estes estejam devidamente (içam:lados para o equipamento e constantes no CD- P.0)4jDVD.ROM de dnuers e apto. iriam tate  devera vir ¡unto cum o emttEpattaietetil e cambem disponitigtrAdos para download no sítio do 

d‘ iminento Prt,
tatereantr 

Sled,•= 
demeMçot rsaism.idark de handletagdesabifirar- chave apuo,,,' portas 41511. mrporrar. senha de acesso a BIOS. Suporte a recoologfa de "40P'r 	Oe Mhz. de dot o rigado S. M .41wrbM>itavf.), gEMORtA RAM st:morta RAM tipo noR4-a13311.11z on superior,. MU:1m.R CO (IsE4533. pentear minium de 2 )ver c) 	pur., x.xon.s.5,,, de ematorla: aupteta; eXpatisao de nietonda mínima 32 CO 'marno 

DOR.: -2 ;:. 1141.12 rui nvedo Dual-Chaorert ou superior CONTROLADORA 011 viDro. interface oncodolailora de video compatível 
coro WXGA padrasr PO  Operar 16$ ou 'ui:Kl-1m s iam cai acidade para controlar 02 Wii...) inondere a Sinfultd~rne fit g.  e permitir a extensão da área ele actues a. som no niardmis 1 lorn!teinectrar VCA(POdetid,r ser%nna puna 43DM acompanhada de adaptador de 80M1 para VGA) e no minimo I (unif ronottor tipo DV1, 1:11.spf.ryron ,rrs €t0/41, emas a interface de vides seja integrnda devera rieSsuir aios-ação dinâmica de menwirsa. Em 

adaptadores para 051 *rara ,lim miro ir deverão ser entregues com o equipamento. Taxa dr atualização de 60 Hz cr stiperaor suportar 

todos os casos, devei-4 passar r,iripatinduLlde ergo a teenotogta Direeoa 1 2 Se as porta. tiqptatts forem do tipo displaypiact ou HDMI. os 

residusasi de40‘.:-..s?'"ie 41" rArrER.P.4,".... Controladora de Rede. integrada 4 placa mar urtfl vedercid,ide de I(V100/1000 Mhttz IN. padrões Etc rei, Past-Uhernet e t;igal is Ethetnet marimense, ruif-duFkx plugsansi,  (dag. configurava tot dolente rmi ssentaare. som erinecior endrão R1. t:', eilanção wakemn lan em turetionatnentotestxporte a singtiplas VLANS (602 Ne 602 1.) :Cortrisdadora de SOM com correctores de saida t",...."4."noW Sum.  ~ira dy, tstrum-te e mo suporte para conexiws de saída e microfone na parte frontal 44 gabinete" No mínimo 6 (seis) une:tares USO ?.0 ou superior, senil,. r.4., menus 2 (duas) incerLee. CS US$ 3-O e 2 (duas I instaladas na parte frontal do gabnicte cem a utfitzasit0 dellinbensipoidassalSE3fit,61adas em avia laadore PC) tom is isstbdidade de desarivaç-ão das portar através da RIOS do sistema. U NIDA DE DE DISCO RIC(De Disso tapo SSD di. Z5 poleganeo com Milita anáXona 8mns ou d0 frjte /4 2, para instalação do sistema operar sinal e seu; programa rpm:1ns,, Cspocráade ederma ds 140Cal...d Lrars. ,sequencuis de SOOMEljd ou superior e gravaçúcs sequenctais de soomais Ou supri-
eur tatereec e SATA de 6481v ou Era rate PCIe HVMi' para M2... deve possuir tecnologia de autornonitociniento. anállse e relatono para 

~egorar pantiabslidade da unidade Vibração mamou em opr rae4o de 2.2G. aleatoriedade rinafima 4K R/11Q 74.00(1 / 32000 )0PS. , Lertura/GraraçJee Memória Se-tentada de 4  k2 S0.000/22.000 WS. Uni adi de dedo ril.:.ido interna para armazenamento de anautvied do 	I usinam,. c,...inCatracidadefilitunta de -WdadLenanieidd  de 50n iQuunten!:,1 Gketstrá, loteria rime Serad ATA 3 de f. GE/s, cauto de 56)48 c 
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TO 
c i:!en..,:. ,. 	de 7 200 RPM ou configuração superior; deve possuir as tecnologias 514 A.RT (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 

1 lehnolvo ? e NCQ (bauve Comi/and Quetrin8)..J.UN DADE DE MUNA óPT1ÇA: Unidade de DVDaRW dual-layer interna: Interface cipo Serial 
ATA ou superior. Luz indicadora de leitura: Botão de elecão na parte frontal da unidade: deve possuir trava para a mídia para o caso de 
posicionamento vertical da unidade: deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de ernety,éncia em caso de 

tenramente,  de midlaõ poca na unidade. FONTE  .DE Alagb_ITAÇAO: fonte de alimentaçãotipo ATX ou •ÈTX-  para corrente alternada com tensões 

%), de entrada dr 100 a 240 VAC (•/-10 	50.60Hz. com  ajuste automátko, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na 

configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal. interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC 

(Power Factor Camarim) Min) com eficléncia igual ou superior a 89% (PFC 804): O modelo de tente fornecido deve estar cadastrado no size 
www.80plus com na categoria silirer ou superior Poderão ser fornecidosaiestados ruiterlidões que COffrovem que o equipamento é aderente 

ao padrão de eficiéncia energética. emitido por Instituto credenciado junto ao INMETRO. MON/TOR: Tipo LCD Polionmatico ou LED: 
to Tecnologia T FT (matriz ativa); Tamanho ininirno nominal: 23" de diagonal *jaz ou wIdescreen. Resolução suportada: 1.820 a 1080 a 60 lia; 

o DotPitch Máximo:0.30mm. Cores suportadas 16 Milhões: Conectares de Safda:01 VGA a Dl OVI (ou DisplayPort ou II DMI): Tempo máximo de 

.<1 resposta-  8 me: Relação de Contraste .450: i • Estático; Brilho:250 cd/m2; Cor Predominante Preto ou Grafite; Ajustes de angulos de visatx170 

Ê graus hon /cantai e 160:graus vertical: OSD. AMO ajuste. Intensidade de Cor, Brilho Contraste. Fonte de idimentaçao Integrada ao MOMM1 (AC 

..2 100-240V a 50.6011z). Apresentar certificado T0099. TC003 ou EM. GABINETE: Sistema de monitoramentn de temperatura controlada pela 

c — 8105. adequado ao processador. fonte e demais componentes incerta& ao 	
giblbete O Buxo do ar interno deve seguir as orientações do 

52 
 fabricante do microprocessador; Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) 

2 
 na parte frontal do gabinete deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido. unidade de mídia 

0° óptica. niennirias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less). não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre °gabinete 

{6' original Não serão 
acertos parafusos recartilliados. nem com adaptadores em substituição ao parafuso previsto para o gabinete, Acabamento 

o interno composto de stoperfleies não cortantes: O gabinete deverá possuir um conectar de encaixe pra 
o kit de segurança do tipis alça ou 

O 
parafuso para inserção da (rara de segurança sem adaptações Devera ser fornecido base ou suporte adequado para a utilização do gabinete 

na posição vertical (torre). Deve possuir base antiderrapanie ramo no gabinete, quanto na 
lusa' para a torre. TUCLA99,,Padrão AT do tipo 

'tii estendido de 107 teclas. interface !ISR. com todos os caracteres da Magoa portuguesa: Padrão ABNT-2 e tmp.:1777i.jnpÁive1 coto a interface 

E para teclado urili7arrOra o 
desktop: Ti'las Windows logo (acesso au menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: CgItiVakille 410 

(.) botão difCilll do niocise) Regulageni de altura e inclinação do teclado: no caso de Honrem iemo de teclas de desligamento. hiliernaçáo e espera. 

as mesmas devem vir na parte supenor do teclado A impressão sobre as teclas deverá ser 
do rapo perniatiente, não podendo apresentar 

desgaste por abrasão ou 
uso OfealeMgadO.419.Ma 'Tecnologia óptica. de conformação ambidestra, iate date 1558. com 

 botões esquerdo. direito 

e central próprio para rol agem; Re50111%.
. O ininimia de 800 (oitocentos) dpi ou superior. conectar conipativel com a interface para inouse 

fornecido para o desktop: deve ser fume( ido mouse•pad: Mouse tom lio. sem o uso 
de adaptadores SISTEMA OPERA12,04A1--,  O equipamento 

deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Windows 10 edição Professional. 
com  fornecimento de midias de recuperação Integral dos 

software- pre instalados, tais como sistema operananal drivers de dispositivos e aplicativos. acompanhada das respectivas licenças de 
uso 

dos so(dam,. adquiridos tontamente COM o equipamentoi quando for necessário. Disponibilidade deis drivers utilizados na configuração 43 

máquina para dovenload rio size do fabricante. com 
 acesso irrestrito. GARANTIA A garantia cie funrionam.ento será pelo período de 48 

:quarenta e oito) meses. contada a partir do rei domem° definitivo do equipment.
,  sem preiurao de qualquer politica de garantia adicional 

Merecida pelo fabricante:O:atendimento devera ser realizado até ás 18b00min do dia mil seguinte á dita de abertura do registro 
do chamado 

ia Central de Atendimento do fabricante ou fornecedor. e a solução até as 113:00anin do 2° (seguntio).dia.utit após 
o atendimento (totalizando 

oitão o máximo de 
3 (trh) dias úteis para solução Jo problema A CXCCUÇA0 da manutenção ,deverti ser on-Site (no local de instalação do 

•
quipatnento) Não é permitido o recolhimento do disco rigida. Só serão aceira. peças 

e tonsponenteç novos e originais, salvo noS Casos 

torci-toren Lidos por escrito e aceitos pela contratante. O licitante devera descrevei ...ui 
sua PrOPOS:ta. os termos da garantia adicional oferecida 

ido 
fabricante. Nos casos de necessidade de substituição de acessórios como teclado e inouse. dever' ser mantido o mesmo padrão do 

22521Lisi
netro de it~ Marcas Reldo. 	

erétirix De 
ds  
ll. Lenovo. D

de
P o

de that* miram. de 2.ãGilL Cache 
u equivalente.  

10TED0
OK. PROCESSADOR - Arquitetura 64 Iiits. 2(doisi Núcleos. 4(quatra) threa. Velocida  

ninam de 31.18. COM  esteusócs de ~dali/ação e 
instruções SSE4.1: Tór(lleitnal Deslín Power) médio de 15W. Controle .

-iid.crirriatito do 

iivel de Jos-ela:Penha Jo processador. ajustando 
dinamicamente a 

frequém. ha de acordo cor,' a necessidade da atividade corrente. para 

curumim de energia. Suporte 
amconjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). Possuir 2 (dois) slots para ~Maria 

AM, permitindo a instalação mínima de ti (oito) Gigabytes. do tipo 01)114 cum permissão de operação em modo Dual Channel; 

ice 
m:h:mos de redução do consumo de energia sompativeis COM O Vadrai,  ACP' versão 10 ou superou e controle autornatico de 

otiperatura, Tecnologia de segurança T PM (Trusted Platform Modulei. versai
,  1 2. integrado à placa principal. acompanhado de 

?ffivare PAra sim itilIllementação e 
can i„ 

Controladora SATA integrada compadeci com os sierdencos adiante especificados. 

12,S2k2flasb Menniriz,aitilizairdo memoria uai) vol til  re 1rtL iiegvela
n3Aou XII erior e Plu cand-Pia ,. 
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cr+030,e0 UNIU 

. mata atual sitsponfinitzada pelo labncante. Pmsuir senhas sie Seroo para Power On Administrador e 
a inserção de calmo de rderstificaçan do equipamento dentro da própria 11105 (número do património e nnmeto 

RAM tipo DDR4.2133 MHz ou superior, com no mintmo , Ispatro) Gigabytes. em modulo único de 4 (quatro) 
os em modulou ',antenas de pelo menos 4 (quatro) Gigabyte. r

im
ara. operando em Dual Channel Controladora gráfica 

ata 	',Lha pnruipal 32 brts por puxei. com  suporte a monitor estendido, com 1 (uma) salda VGA ((adendo esta ser por meio de 
Mcit,00) e I (uma) elida digital 1111M1 Caso Sela fornecida Salda 	ilDol de 

~ACES Controladora de Rede integrada 3 pisca principal, com velocidade dr 10,100.  ' 0 "4.4 acninPnti" ad"tador  "" "DM.  

e Gigarsa Ethernet, ainosence, fuliduples. plogsand.play, conllgurieel bitalrnerfe .  pori1 .0so0RMs ihrtes: P3d1.4"  neetor Ethernet.paF".""n"  
Conholadoe-a de COM11111040 sem fui Integrada á placa principal, parirdes 002 1 lb. 802.11g e 

software, 
00241t WRiteS'45'  
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autorameiráliMenae , de acorda com a recemão do sinal. de forma a proporcionar economia de bateria. Devera pus r sn chave'.'  eu 
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ao. ~O cern solução ummativer com o padrão RD 720 ou superior. Mínimo de 3 (te' s) inteitaces livres padrão USB 2.0 ou superior,  
sendo pelo menos 1 (uma) interface padrão 058 3.0 ou superior Não serio aceitos adaptadores externos ou huhs, Leitor de cartões de 
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Windows Crralog. A coniprOvação da conipainhOldade Sera delirada peta aprese/nação do documento Ilardware Comparibility Test 
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EquipmenttnetuslingE1ccuiçal 13usitICM Equipment}. pra segurança do usuario contra incidentes elettion e cundunda dos materiais 
vitimas. Todos os dispositivos de hardware. além de seus iffIV•Cf5 e &mais sortiram foroccittos deverão ser compatIvels com os 
mias-nus operacionais Windows 7 Piolessional Edition 64 hits e Windows 8 Prulevuonal Edition 64 bits OUTROS REQUISITOS Deverá 
ser fornecido adaptador de fonte deifica no padrão novo gémea - iffIR 14136) para o partráo antigo (macho - 21,4) comprovado 
atravès de ceruiricaç3o emitido por instituir,So ~demuda pelo INMETRO GARANTIA A garantia de lunsiunamento de no mínimo 12 
(doze) meses, contada a parto do recebimento definitivo do equipamento. sem provir° de qualquer politica de garantia adiennul 
oferecida peio fabricante A garantia da bateria do equipamento acra de 12 meses. Indicação de Par:inteiro de Qualidade. Marcar de 

Rrieténcia: Dell. NP, Lotaria mi equivalente.  

FORNECEDOR 
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M 8 M LIMA LTDA 
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14/05/2020 	 Protocolo - Visualizar protocolo 

7_-_PORTARIA_N°_07_2020_Plano_de_Contigencia_SEMDES.pdf 

(https://gep.pmvc.ba.gov.br/protocolos/a  nexos/156805/85092) 	 "1d 

C1_133_2020_NTI_Análise_dos_valores_das_cotaçb'es.doc 	 C 

(https://gep.pmvc.ba.gov.br/protocolos/anexos/156805/85090)  

Adicionar 

anexos 

27 	 gi 	
ell 
IV 	fil+ 	 12 

Rascunho 	Adicionar 	Atualizar 	Encaminhar 	Gerar PDF 

mensagem 	mensagem 	status 

O 
Histórico 

álk 
Imprimir ( h tt p s://ggp  gilaau(chttgng¢ p'grobtpul~ivrIpArrimig/fflifia$S N c i bo/15680R i ta r 

notificações (https://gestrapteiva.ba. gov.br/protocolos/assi n a 056805) 

• Visualizações 

Antonio Lauro Gomes de Oliveira - Visualizado pela primeira vez em 13/05/2020 às 06:12:26. Última visualização: 

13/05/2020 às 06:15:05. 

Igor Vinicius de Oliveira Marcelino - Visualizado pela primeira vez em 12/05/2020 às 15:09:47. Última 

visualização: 13/05/2020 às 08:46:33. 

Augusto Jorge José Leal - Visualizado pela primeira vez em 12/05/2020 às 13:19:10. Última visualização: 

13/05/2020 às 17:44:13. 

Mensagens: 

• 

4e.è 	Antonio Lauro Gomes de Oliveira: 
	

O 13/05/2020 06:14:36 

Caros colegas, 

O NTI não faz análise financeira, sendo esta de responsabilidade do ordenador de despesas, e sendo 

o descritivo técnico partindo do próprio NTI não vejo a necessidade de revisão. 

Desde já agradeço a atenção, 

(https://gep.pmvc.ba.gov.br/recibo-mensagem/158938)  

https://gep.pmvc.ba.gov.br/protocolos/visualizar/156805 	
3/4 
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14/05/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	Ad 

C 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

arvaih0 .8 '78,0  

¡fação 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

06.135.679/0001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO1 D1VO2)/E2,r0E4RTURA 
CADASTRAL 

I

NOME EMPRESARIAL 
DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 

1 	

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV JESIEL NORBERTO 

CEP 
45.028-492 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIGICOPYTOSHIBA@GMAIL.COM  

BAIRRO/DISTRITO 

CANDEIAS 1. 	

MUNICÍPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

I, 	

NÚMERO 

693 

TELEFONE 
(77) 3422-1208/ (77) 3441-3514 

1 	
COMPLEMENTO 

UF 

BA 

1 	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
**Iirt 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

I

SITUAÇÃO ESPECIAL 
~moro, 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/05/2020 às 15:19:27 (data e hora de Brasília). 
Página: 111 



14/05/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

  

Voltar 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 06.135.679/0001-02 

Razão Social:DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 

Endereço: 	R OTAVIO SANTOS 460 / RECREIO / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 
45020-750 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020 

Certificação Número: 2020032201223354871703 

Informação obtida em 14/05/2020 15:45:49 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 



14/05/2020 CERTIDÃO NEGATIVA 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 
CNPJ/CPF: 06.135.679/0001-02 

Cod.Contribuinte: 0100777 
Insc.Municipal: 410071 

Endereço Imóvel: AVENIDA JESIEL NORBERTO 693 , CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA - BA , 

• CEP: 45028492 
Quadra: 	 Lote: 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Número 5.172,de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em 
situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de 
prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

• 
Emitida Quinta-Feira, 14 de Maio de 2020 as 15:34:29 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20200020825 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

servicos.pmvc.ba.gov.brkertidao_impressao.Php?tc=e&cd=GEFEEENLKJHFKE&tpc=FEMpccert=c 	
1/1 



!. SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributário 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

er0  

0,021".  
14(: (tnipts  

040 04\  St 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 	2020 15:47 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20201410652 

Raziko SOCIAL 

DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 

CNPJ 

06.135.679/0001-02 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

064.425.100 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 14/05/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

63 
Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 
CNPJ: 06.135.679/0001-02 

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:17:14 do dia 02/04/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/09/2020. 
Código de controle da certidão: 6731.30B6.FD6B.D400 

• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

64 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.135.679/0001-02 
Certidão n°: 10877916/2020 
Expedição: 14/05/2020, às 15:44:16 
Validade: 09/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.135.679/0001-02, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

4110 

 

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

Dúvidas c sugestões: endctst.jus.br  



NOTA TÉCNICA CONJUNTA N2  01/2020 — Secretaria Municipal de Saúde - 

SMS/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

Assunto: Apresentação das estratégias voltadas ao atendimento integrado à 

população em situação de rua em virtude da Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL vem, no exercício de suas atribuições, em face das 

diretrizes relativas à oferta de proteção social, promoção à saúde e prevenção de 

agravos, conforme disposto no art. 194 da Constiuição Federal, que preceitua que a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social. 

CONSIDERANDO a premente necessidade de implementação, em favor de todos os 

segmentos da população, de medidas de enfrentamento à grave pandemia do novo 

coronavírus — COVID-19, reconhecida pela Organização Mur•dial da Saúde, que em 11 

de março de 2020, declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional — ESPII; 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil tem entre seus objetivos o de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 39, inciso i); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à reduçào do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no artigo 196 da Constituição 

da República; 

CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúdg,Rê 
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ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado, conforme estabelece o art. 

197 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Saúde (Lei n2. 8.080/90) prevê que a saúde é 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 22, caput); 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei n2  8.742/93, alterada 

pela Lei n2  12.435/2011) prevê a organização da Política de Assistência Social na sua 

função de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, conforme o 

art. 22; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Assistência Social —'LOAS ( alterada pela Lei n2  

11.258/11), no seu art. 23 prevê que "na organização dos serviços da Assistência 

Social serão criados programas de amparo: II — às pessoas que vivem em situação de 

rua"; 

CONSIDERANDO os alertas dos órgãos gestores de Saúde Pública no sentido de que a 

Rede Pública de Saúde não possui capacidade para atender a toda a demanda caso 

não seja contida a atual curva ascendente de propagação comunitária, e tendo em 

vista que parcela largamente majoritária da população br'asileira tem o Sistema 

Público de Saúde como única alternativa para viabilizar a terapêutica necessária; 

CONSIDERANDO que o Decreto n2  7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, considera população em situação de rua o grupo 

populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaços de 

moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades 

de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória; (5
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CONSIDERANDO que, diante do cenário de grave adoecimento pandêmico que coloca 

em situação de grave risco e de iminente perigo público a sociedade brasileira, 

incumbe aos poderes públicos a implementação de formas solidárias de cuidado para 

com os setores populacionais mais vulneráveis, entre os quais a população em 

situação de rua, conforme explicitado na Recomendação conjunta n2  01/2020-

MPF/DPU/MPT; 

CONSIDERANDO as reinvindicações do Movimento da População de Rua no âmbito 

do Município de Vitória da Conquista, datado de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto n9 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a 

Lei n2  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 

atividades essenciais, o qual considera a Assistência Social como serviço essencial 

imprescindível ao atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

CONSIDERANDO as orientações inseridas na Nota Pública Conjunta (Processo n2  

71000.018129/2020 — 74), emitida pelo Ministério da Cidadania e Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos, sobre as medidas de prevenção ao coronavírus 

nas Unidades de Acolhimento Institucional; 

CONSIDERANDO a preocupação manifestada pela Administração Pública Municipal 

de Vitória da Conquista-BA, com o enfrentamento dos riscos relativos à pandemia 

provocada pela disseminação do COVID-19 e a disponibilidade de instituições 

governamentais e organizações da sociedade civil que realizam trabalhos pela 

efetivação dos direitos da população em situação de rua, como os Serviços de 

Abordagem Social, Centro Pop Adulto, Centro Pop Criança e Adolescente, Consultório 

na Rua, CAPS AD III, dentre outras, na ampliação do diálogo e construção de medidas 

concretas para a garantia e ampliação dos cuidados às pessoas em situação de rua; 

RESOLVEM: 

 

  



1) Garantir o atendimento à população em situação 

essenciais de execução direta e indireta no âmbito da 

Saúde, de forma articulada e integrada, garantindo a 

saúde e prevenção de agravos; 

de rua, ofertando os serviços 

Política de Assistência Social e 

proteção social, promoção da 

2) 
Desenvolver os Protocolos Emergenciais Intersetoriais, que preveem um conjunto 

de medidas de proteção às pessoas em situação de rua, diante da pandemia do novo 

coronavírus — COVID-19, em consonância com as orientações e recomendações dos 

orgãos estaduais e federais; 

3) 
As ações a que se refere o item "1" serão realizadas pelos seguintes serviços e 

equipamentos: Consultório na Rua, Serviço de Abordagem Social, Centro Pop Adulto, 

Centro Pop Criança e Adolescente, os quais deverão intervir em conjunto nos pontos 

onde fica a população em situação de rua, orientando e informando sobre o risco do 

novo coronavírus — COVID-19, bem como sobre as formas de prevenção. Além disso, 

será informado sobre as ofertas de atendimento disponíveis; 

4) 
Serão abordadas as pessoas em situação de rua, dando atenção ao público 

considerado grupo de risco tais como: população indígena aldeada ou com 

dificuldade de acesso, gestantes, puérperas (até duas semanas após o parto), crianças 

(<5 anos), adultos (?..60 anos), pneumopatias (incluindo asma), cardiovasculopatias 

(excluindo hipertensão arterial sistêmica), doenças hematológicas (incluindo anemia 

falciforme), distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus), transtornos 

neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória 

ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, 

paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares), 

imunossupressão (neoplasias, HIV/aids), nefropatias e hepatopatias, obesidade 

(especialmente aqueles com índice de massa corporal — IMC > 40 em adultos) e 

pacientes com tuberculose de todas as formas. 

5) Para aqueles não sintomáticos, será reforçada a informação por meio de 

orientações e abordagem de convencimento sobre a necessidade de is 
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social. Serão direcionados para a rede comunitária e/ou casa de passagem e 

condições sanitárias adequadas para serem abrigados, considerando a necessidade 

de redução da circulação social; 

6) Pessoas fora do grupo de risco, não sintomáticas, serão direcionadas a buscar 

	suporte_ nas unidades de referência e/ou rede comunitária para acessos de condições 

mínimas de higiene, alimentação e orientações gerais sobre a importância de redução 

da circulação social, sendo fornecidos insumos de higienização. O Centro POP Adulto 

(localizado na rua Augusto Seixas, S/N, Recreio) ficará como referência principal de 

atendimento a esse público; 

7) Em casos de pessoas com suspeita do novo coronavírus, COVID-19, e apresentando 

sintomas, será seguido o seguinte protocolo: fornecimento de máscara ao indivíduo e 

acionamento imediato da Vigilância Epidemiológica —VIEP, que seguirá o fluxo de 

manejo estabelecido pelo Ministério da Saúde, providenciando o transporte e 

encaminhamento desse indivíduo à Unidade Exclusiva para o isolamento social por 14 

dias do inicio dos sintomas. Estes casos serão monitorados quanto à gravidade pela 

equipe do Consultório na Rua, em consononância com os protocolos locais e as 

recomedações do Ministério da Saúde; 

8) Todos os casos sintomáticos ficarão isolados, em espaço exclusivo, garantido pela 

SEMDES e SMS, munido de todas as condições adequadas de rotinas diárias de um 

domicílio. Em caso de agravamento dos sintomas, serão seguidas as recomendaçãoes 

de encaminhamento para rede hospitalar; 

9)Serão incluídos na vacinação a população em situação de rua pertencente aos 

grupos prioritários elencados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

10) Garantia de atendimento emergencial aos sintomáticos graves através do SAMU 

192, assim como acesso à medicação e aos devidos cuidados; 

e 

11) Poderá haver o remanejamento de profissionais, excepcionalmente, para 	ar 
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diretamente com a População em Situação de Rua, que integram a rede SUS o 

para desenvolver as atividades laborais junto à equipe do Consultório na Rua, Serviço 

de Abordagem Social, no Centro Pop Adulto ou Centro Pop Criança e Adolescente ou 

outras unidades que ofertarão atendimento, após orientações para manejo dessa 

população específica. Esta alocação atenderá o interesse e a necessidade da 

administração; 

12) As organizações da sociedade civil que ofertarão acolhimento a este público 

receberão orientações e os insumos necessários para o atendimento qualificado e 

protegido; 

13) Outras medidas poderão ser adotadas em virtude de eventual alteração do 

cenário epidemiológico; 

Vitória da Conquista — BA, 23 de março de 2020. 

Alexsandro ascimento Costa 

Secretário Municipal de Saúde 

Michael Fari Alencar Lima 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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Art. 2° 
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
03 de abril de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 20.219, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 

Exoneração (Faz). 

• 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 

Estado da Bahia, usando 

das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso Hl e XI, da Lei Orgânica do Município, 

e nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerada, a pedido, 
IRMA LEMOS DOS SANTOS ANDRADE, do cargo 

de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, cargo de provimento 
comissionado, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SEMDES. 

Art. 2° O artigo 1° 
 do Decreto 19.876, de 23 de outubro de 2019, passa a ter a 

seguinte redação: 

• 

Art. 1°  Fica nomeado, 
MICHAEL FARIAS ALENCAR LIMA para comissi 

o cargoado de 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, cargo de provimento 
	on, 

pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social — SEMDES, remunerado pelo símbolo CC-I. 

Art. 
3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

todas as disposições em contrário. 	 \\'''\ \ , 
o's1 ,_).)  

Vitória da Conquista, Bahia, 	't 
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PORTARIA 

PORTARIA SEMDES N° 007, DE 29 DE MARÇO DE 2020.  

Dispõe sobre o Plano de Contingência que reorganiza o funcionamento dos setores 
vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em face de medidas 

-temporárias para fins de prevenção ao contágio e à propagação do COVID-19. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), no uso das atribuições 
que lhe confre a Lei Complementar n° 1.986, de 30 de maio de 2014, e 

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de 
eneiro de 2020, que o surto do COVID-19 (Novo Coronavírus) constitui em uma 

emergência em saúde; 

Considerando que a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei n° 8.742/93, 
alterada pela Lei n° 12.435/2011) prevê a organização da Política de Assistência 
Social na sua função de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de 
direitos, conforme o art. 2°; 

Considerando a Podaria n° 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do 
coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Resolução CNAS n° 145, de 15 de outubro de 2004, que institui a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a qual materializa as diretrizes 
contidas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS, servindo de pilar para o 

iiistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social; 

Considerando a Resolução CNAS n° 109/2009, que dispõe sobre a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, a qual padroniza em todo território nacional 
os serviços socioassistenciais e prevê sua continuidade e ininterruptividade; 

Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando o Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei 
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais; 

Considerando o Decreto 19.528, de 16 de março de 2020, do Gov$pWo do Estado da 
Bahia, que "Declara situação de emergência em Saúde Públi~ta o  em razão 

dom.prnvc.ba.gov.br 	, 
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de surto de doença respiratória — 1.5.1.1.0 — Coronavírus e dispõe sobre 	edies 
para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020"; 

Considerando o Decreto n° 19.549, de 18 de março de 2020, que declara Situação 
de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Virai - 
COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração 
Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento 
à COVID-19, e dá outras providências; 

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

Considerando as orientações expedidas pela Secretaria de Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social (SJDHDS), através da Superintendência de Assistência 
Social (SAS), que dispõe sobre orientações à Rede Socioassistencial quanto aos 
procedimentos a serem adotados em função do COVID-19 (Novo Coronavírus), 
datada em 18 de março de 2020; 

Considerando 	a 	Nota 	Técnica 	Conjunta 	03/2020 
PGT/COORDIGUALDADE/CODEMAT/CONAP, que dispõe a atuação do Ministério 
Público do Trabalho em face das medidas governamentais de contenção da 
pandemia da doença infecciosa (COVID-19) para assegurar a igualdade de 
oportunidades e tratamento no trabalho para trabalhadoras e trabalhadores; 

Considerando a Nota do CFESS sobre orientações quanto ao exercício profissional 
diante da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), de 18 de março de 2020; 

Sonsiderando a Nota orientativa do CRP n° 03, de 17 de março de 2020, que orienta 
às Psicólogas/os, às/aos Gestores Públicos e à 

Sociedade Civil Baiana, acerca do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

Considerando a Nota Técnica CPBF/GABSAS/SJDHDS N° 013, de 20 de março de 
2020, que orienta as equipes municipais do CadÚnico e Programa Bolsa Família 
quanto aos procedimentos a serem adotados em função do COVID-19 (Novo 
Coronavírus); 

Considerando o Decreto Municipal n° 20.190/2020, que trata de medidas preventivas 
e orientadoras sobre a prevenção ao contágio do COVID — 19 (Novo Coronavírus), no 
âmbito do município de Vitória da Conquista; 	

ç)%-\\ 
Considerando o Decreto Municipal n° 20.193/2020, que al •.11 2: ,..  
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n° 20.190/2020, para incluir medidas temporárias de prevenção 
COVID — 19 (Novo Coronavírus) no âmbito do município de Vitória da 

Considerando o Decreto Municipal n° 20.194/2020 e o Decreto Municipal n° 
20.201/2020, que dispõem sobre o trabalho telepresencial para servidores do grupo 
de risco como medida temporária de prevenção ao contágio ao contágio do COVID —
19 (Novo Coronavírus) no âmbito da administração pública do município de Vitória da 
Conquista e dá outras providências; 

Considerando o Decreto Municipal n° 20.203/2020, que institui o Regime 
Excepcional de Teletrabalho para serviços essenciais no âmbito da Administração 
Pública do Município de Vitória da Conquista, suspende o atendimento ao público e 
dá outras providências; 

considerando a Nota Técnica Conjunta n° 01/2020, expedida pela Secretaria 
Municipal de Saúde — SMS e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a qual 
apresenta estratégias voltadas ao atendimento integrado à população em situação de 
rua em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial de Saúde em decorrência da infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Ofício n° 011/2020, do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), que pontua questões e solicita esclarecimentos acerca do funcionamento 
dos serviços e programas socioassistenciais; 

Considerando que a realidade em situações de pandemia é bastante dinâmica e os 
processos de trabalho necessitam de constante reavaliação e planejamento, 
consubstanciadas nas normativas, com os fluxos, protocolos e notas técnicas 
vigentes, atualizados frequentemente; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Dispor a respeito das medidas temporárias para fins de prevenção e o 
enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional proveniente do 
COVID-19, no âmbito da rede socioassistencial, em complementação ao Decreto 
Municipal n° 20.203/2020. 

Art. 2° - A SEMDES manterá a oferta regular e essencial dos serviços, programas e 
benefícios socioassistenciais, sendo admitidas medidas de prevenção e cautela para 
redução do risco de transmissão do novo coronavírus (COVID-19) para os/as 
trabalhadores/as e usuários/as no que tange à reestruturação dos espaços físicos, 
com alteração do regime de jornada de trabalho, disponibilização de materiais de 
higiene e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), denW.'' outras medidas 

descritas nesta Portaria. \ iv 
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CAPÍTULO 1 
DAS UNIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO GABINETE DA SE 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Art. 3° - 
Fica determinado o funcionamento especial das unidades que 

desempenham atividades administrativas, financeiras e de gestão. 

A. 4°- 
Os setores funcionarão em regime de plantão presencial, com rodízio de 

servidores vinculados às unidades administrativas na sede da SEMDES, 
especialmente das Coordenações integrantes da Diretoria de Assistência Social 
(DAS), Diretoria de Habitação de Interesse Social (DH1S), Coordenação 
Orçamentária, Financeira e Contábil, Coordenação de Renda e Cidadania, 
Coordenação de Políticas para Mulheres, Coordenação de Segurança Alimentar e 

eitricional e Assessoria Jurídica. 

Art. 5°- 
A Coordenação Orçamentária, Financeira e Contábil fun alternados.

cionará em regime 

especial, das 08h às 17h, com rodízio de servidores, em horários  

Art. 6°- 
A Coordenação Administrativa funcionará em regime especial das 

08h às 

17h. 

Art. 7°- 
O Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente (COCA), 

vinculado à Coordenação Adminsitrativa, funcionará das 
08h às 17h, em regime de 

rodízio, resguardando as especificidades do CIDCA. 

Art. 8°- 
A Diretoria de Habitação de Interesse Social e as Coordenações a ela 

vinculadas (de Regularização e Legalização Fundiária e Programas e Projetos 

Habitacionais) funcionardas 08h às 17h, 
em regime de rodízio dos servidores, 

ahom 
possibilidade de emanejamento de servidores para outras Unidades de 

'Atendimento, se necessário for. 

Art. 9° - 
A Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescenteeletrabalho 

terá o 

funcionamento presencial suspenso e funcionará em regio do serviço remoto, com 
me de t 	 para 

execução de atividades em meio eletrônico com a prestaçã  
tópicos e metas a serem cumpridos no período. 

CAPÍTULO 11 
DAS ESTRUTURAS VINCULADAS À POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Seção I 
Da Coordenação de Proteção Social Básica 

Art. 10 - 
Os Centros de Referência de Assistência Social (pr 

CRAS) ,Wncionarão em 

horário reduzido, das 08h às 14h, com rodízio de servid, im 	
elas medidas p  

de prevenção e orientação aos trabalhadores/as e usuários/as
. cp* \.;% 
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§ 1° - Considerando que o Centro de Convivência do Idoso possui 
compõe o grupo de risco, as atividades serão suspensas. 

§ 2° - Considerando que o Centro de Convivência Conquista Criança, atua 
majoritariamente com atividades grupais, através da execução da oferta do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), as atividades serão suspensas. 

Art. 11 — 
A Gerência de Benefícios Socioassistenciais, atuará na concessão de 

benefício funeral em regime de plantão presencial e por atendimento remoto, de 
forma ininterrupta durante 24 horas dia. 

Seção II 
Da Coordenação de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 

ed. 12 — 
As ofertas integrantes da Proteção Social Especial de Média Complexidade funcionarão da seguinte forma: 	

pe 
 

§ 1° - O CREAS Central, CREAS CIDCA e o CREAS Novo Olhar, funcionarão, em horário diferenciado, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira; 

§ 2° - O CREAS José Gonçalves funcionará às segundas, terças e quartas-feiras, das 08h às 13h; 

14h; § 3° - CREAS Bate Pé funcionará às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09h 
às 

§ 4° - CENTRO POP Adulto funcionará de segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h e aos sábados e domingos, das 08h às 13h; 

- 
CENTRO POP Criança e Adolescente funcionará de segunda a sexta-feira, das nh às 17h; 

§ 6° - O Serviço em Abordagem Social funcionará de segunda a sexta-feira, das 
08h às 19h e, aos sábados e domingos, das 08h às 13h, nos termos da Nota Técnica Conjunta n° 001/2020/SMS/SEMDES. 

Art. 13 — 
As ofertas integrantes da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

funcionarão da seguinte forma: 

§ 1° - As unidades que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade de 
Acolhimento Institucional (Acolhendo e Cuidando e Unidade de Acolhimento) 
funcionarão normalmente, de forma ininterrupta, durante 24 horas por dia; 

§ 2° - A Unidade ofertante do 
Serviço de Acolhimento em FamdkOÀcolhedora 

(5\s‘cs< 
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Parágrafo único. Sendo identificado demanda para acolhimento e 	
aráter 

emergencial, será disponibilizado Abrigo Provisório para Adultos em situação de rua, 
podendo haver remanejamento de servidores, visando à garantia de funcionamento 

da unidade. 

Seção II 
Da Coordenação de Planejamento e Vigilância Socioassistencial 

Art. 14- A Coordenação de Planejamento e Vigilância Socioassistencial funcionará 
em regime de plantão presencial e/ou de teletrabalho para execução de atividades em 
meio eletrônico com a prestação do serviço de forma remota, com tópicos e metas a 

orem  cumpridas no período. 
Seção III 

Da Coordenação de Renda e Cidadania 

Art. 15 — A Coordenação de Renda e Cidadania (CRC), responsável pela gestão e 
operacionalização do CadUnico/Programa Bolsa Fília, funcionará em regime 
especial de rodízio dos servidores, das 08h às 17

am
h. Para os demais locais de 

atendimento, funcionará da seguinte forma: 

§ 1° - Na Subprefeitura da Zona Oeste (Centro Cultural Glauber Rocha), será 

presencial, com agendamento, das 08 às 17h, de segunda a sexta-feira; 

§ 2° - O 
atendimento prestado pela equipe do CadÚnico/Bolsa Família no Centro 

Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente (CIDCA), 
será direcionado 

para a sede do CadUnico/Bolsa Família, no prédio da SEMDES; 

le 3° - As equipes responsáveis pelo atendimento do Bolsa Família Móvel e pelo 

Bolsa Família Itinerante, excepcionalmente, atenderão nos 08 (oito) Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), de forma presencial, através de 

agendamento, das 08 às 14h, de segunda a sexta-feira; 

§ 4 ° - A equipe do Programa ACESSUAS Trabalho atuará junto aos CRAS, apoia ssitam
ndo 

na sistematização das informações sobre as ofertas já realizadas e que nece  
de lançamento no Prontuário Eletrônico Simplificado. 

CAPITULO III 
DAS COORDENAÇÕES VINCULDAS ÀS POLITICAS TRANSVERSAIS 

Seção I 
Da Coordenação de Políticas para Mulheres 

Art. 16 — A Coordenação de Políticas para Mulheres atuará na se0 
Ç2' 
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Art. 17 — O Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos — CRAV 
funcionará em horário especial, em regime de plantão presencial e com rodízio de 
servidores, a saber: 

§ 1° - Das 08h às 12h, regime de plantão presencial; 

§ 2° - Das 14h às 17h, através de atendimento remoto, via ligações telefônicas ou 
por mensagens de whatsapp, através de número ser disponibilizado nos meios de 
comunicação oficiais da PMVC. 

• 
Art. 18 — A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional funcionará em regime 
especial, com rodízio dos servidores, com horário de atendimento das 07h às 17h. 

Art. 19 — O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) terá o funcionamento 
mantido, visando à garantia de abastecimento dos insumos necessários à 
manutenção das Unidades de Acolhimento Institucional, das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC), assim como os locais que serão utilizados para abrigo 
provisório para pessoas em situação de rua. 

Art. 20 — O Restaurante Popular, situado à Rua Yolando Fonseca, 18, bairro Jurema, 
funcionará da seguinte forma: 

§ 1° - Será ampliado o horário de funcionamento em mais uma hora, ou seja, das 11 h 

às 15h; 

§ 2°- Os espaços internos serão reorganizados de forma a garantir distanciamento 
entre os usuários, conforme recomendação da Vigilância Sanitária; 

§ 3° - Será reforçada a higienização dos utensílios, catracas, fichas, maçanetas, 
corrimões, mesas, caldeiras, balcões de distribuição, dentre outros. 

CAPÍTULO IV 
DOS CONSELHOS TUTELARES 

Art. 21 — Os Conselhos Tutelares, por serem órgãos permanentes e essenciais na 
garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, não suspenderão seus 
atendimentos, mantendo seu expediente interno com escalas de trabalho, com 
expediente integral das 8 às 18h, atuando em regime de escala de plantão nos 
horários acima do expediente normal, conforme expresso no art. 11, sks.t0t.ei Municipal 

1.573/2008. 

Seção II 
Da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional 
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Parágrafo único. Em situações de violações de direitos da criança e do : alescente, 
os Conselhos Tutelares realizarão visitas de sindicância adotando as medidas de 
prevenção ao coronavírus (COVID-19), recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 22 — A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social poderá expedir novas 
normativas e orientações técnicas complementares às questões tratadas nesta 
Portaria. 

Art. 23 — Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Vitória da Conquista — BA, 29 de março de 2020. 

Michael Farias Alencar Lima 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social - Interino 

DECRETO 

DECRETO N.° 20.210, DE 29 DE MARÇO DE 2020.  

Renova medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 
Coronavírus) no Município de Vitória da Conquista — BA e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos da CFRB art. 196,é direito de todos e 
ever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econõmicas que visem à 
edução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 
2020, declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional — ESPII, 
dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e 
classificou sua contaminação, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia, 
cobrando ações dos governos compatíveis com a gravidade da situação a ser 
enfrentada; 

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida 
disseminação do vírus COVID-19; 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia publicou o Decreto n° 19.549 
DE 18 de março de 2020, declarando a situação emergencial ea,\Nkdo território 
baiano; \gr 
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NOTA TÉCNICA SEMDES N2  001, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

Assunto: Orientações Técnicas sobre as diretrizes estruturantes relativas aos 

atendimentos na Rede Socioassistencial de Vitória da Conquista — BA, em face 

da necessidade de adequação das atividades em função do COVID-19 (Novo 

Coronavírus); 

• 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, visando orientar 

sobre a necessidade de ampliar as ações de prevenção em decorrência da 

pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e 

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de 

janeiro de 2020, que o surto do COVID-19 (Novo Coronavírus) constitui em uma 

emergência em saúde; 

Considerando os arts. 2° e 4° da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

atualizada pela Lei n2  12.435/2011, que tratam dos objetivos e princípios da 

Política de Assistência Social; 

Considerando a Portaria n° 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, que declara em todo território nacional o estado de transmissão 

comunitária do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Lei n2  13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
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Considerando o Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta 

a Lei n2  13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e 

as atividades essenciais; 

Considerando a Portaria n° 337, de 24 de março de 2020, publicada pelo 

Ministério da Cidadania, que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavirus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 

Considerando o Decreto 19.528, de 16 de março de 2020, do Governo do 

Estado da Bahia, que "Declara situação de emergência em Saúde Pública no 

Estado em razão de surto de doença respiratória — 1.5.1.1.0 — Coronavírus e 

dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federai n° 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020"; 

Considerando o Decreto n2  19.549, de 18 de março de 2020, que declara 

Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença 

Infecciosa Vira! - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do 

Ministério da Integração Nacional rig 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins 

de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências; 

Considerando 	a 	Nota 	Técnica 	Conjunta 	03/2020 

PGT/COORDIGUAIDADE/CODEMAT/CONAP, que dispõe sobre a atuação do 

Ministério Público do Trabalho em face das medidas governamentais de 

contenção da pandemia da doença infecciosa (COVID-19) para assegurar a 

igualdade de oportunidades e tratamento no trabalho para trabalhadoras e 

trabalhadores; 
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Considerando a Nota orientativa do CRP n2  03, de 17 de março de 2020, que 

orienta 	às 	Psicólogas/os, 	às/aos 	Gestores 	Públicos 	e 	à 

Sociedade Civil Baiana, acerca do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

Considerando 
as disposições contidas no art. 3°, (alíneas "a" e "d"), no art. 7 ° 

(alíneas "a" e "b"), todos do Código de Ética Profissional do Serviço Social, que 

dispõem sobre as atividades profissionais do/a Assistente Social; 

Considerando 
as disposições contidas no art. 1°, (alíneas "d" e "j") do Código 

de Ética do/a Psicólogo/a, o qual dispõe sobre os deveres fundamentais dos/as 

psicólogos/as; 

Considerando 
a Resolução CNAS n° 145, de 15 de outubro de 2004, que 

instituiu a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), dispondo sobre o 

conteúdo da Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), dando materialidade à Assistência Social como um pilar do Sistema de 

Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social; 

Considerando 
a Resolução CNAS n° 109/2009, que dispõe sobre a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, que padroniza em todo território 

nacional os serviços socioassistenciais e prevê sua continuidade e 

ininterruptividade; 

Considerando 
a Nota Técnica CPBF/GABSAS/SJDHDS Nº 013, de 20 de março 

de 2020, que orienta as equipes municipais do CadÚnico e Programa Bolsa 

Família quanto aos procedimentos a serem adotados em função do COVID-19 

(Novo Coronavírus); 
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Considerando os Decretos Municipais n2  20.190/2020, 20.193/2020, 

20.194/2020, 20.203/2020 e 20.210/2020 que tratam de medidas preventivas e 

orientadoras sobre a prevenção ao contágio do COVID — 19 (Novo Coronavírus); 

Considerando a Nota Técnica Conjunta n2  01/2020, expedida pela Secretaria 

Municipal de Saúde — SMS e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a 

qual apresenta estratégias voltadas ao atendimento integrado à população em 

situação de rua em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde em decorrência 

da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Ofício n2  011/2020, do Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS), que pontua questões e solicita esclarecimentos acerca do 

funcionamento dos serviços e programas socioassistenciais; 

Considerando a Portaria SEMDES Nº 	29 de março de 2020, a qual dispõe 

sobre o Plano de Contingência que reorganiza o funcionamento dos setores 

vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em face de 

medidas temporárias para fins de prevenção ao contágio e à propagação do 

COVID-19; 

Considerando que a realidade em situações de pandemia é bastante dinâmica 

e que interfere nos processos de trabalho das unidades de atendimento que 

integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e, por isso, necessitam 

de contínua reavaliação e planejamento, consubstanciados nas normativas, 

com os fluxos, protocolos e notas técnicas vigentes, atualizados 

frequentemente. 
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ORIENTA: 

DAS QUESTÕES PRELIMINARES 

01. - Inicialmente é importante destacar que a Política de Assistência Social, em 

situações de crise que vulnerabilizam indivíduos e famílias, se agiganta na sua 

responsabilidade pública em garantir proteção social à população usuária. 

Desse modo, a organização dos serviços e a ampliação dos benefícios 

socioassistenciais são diretivas essenciais na perspectiva de promoção das 

seguranças socioassistenciais previstas no conjunto das normativas que 

regulam essa importante politica pública. Todavia, é fundamental preservar a 

segurança dos usuários e dos trabalhadores através de estratégias que 

objetivamente contemplem a readequação dos espaços das unidades e das 

metodologias de atendimento. 

02 - Nesse sentido, o órgão gestor municipal na sua responsabilidade de gerir o 

funcionamento do Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista, 

baseando-se em diversas normas oriundas dos outros entes federativos, e 

levando em consideração as orientações e recomendações de importantes 

instâncias públicas e privadas, neste momento, traz algumas orientações que 

nortearão o conjunto das ofertas do SUAS em âmbito local. 

03 - A realidade trazida pelo COVID-19, substancialmente, impactou em nossas 

ofertas exigindo de toda a rede socioassistencial a necessidade de reavaliar 

seus processos de trabalho e as metodologias utilizadas na materialização dos 

serviços e programas imprescindíveis para à população mais vulnerabilizada. A 

resposta da Assistência Social não poderia ser outra, senão, guardadas as 

devidas cautelas e orientações advindas do Ministério da Saúde e da 
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Organização Mundial de Saúde, de enfrentar a realidade garantindo às famílias 

assistidas pelo SUAS o acesso qualificado às informações e orientações 

necessárias para preservação da vida em todas as suas dimensões. Nessa 

lógica, os/as trabalhadores/as e equipe de gestão terão papel estratégico no 

redimensionamento das ofertas socioassistenciais, emergindo uma 

responsabilidade ético-política para a plena garantia dos direitos sociais. 

04 - Em que pese a necessidade de readequações das unidades 

socioassistenciais, é essencial não perder de vista as diretrizes e objetivos que 

compõem a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, as quais destacam o 

caráter de essencialidade e de continuidade do conjunto das ações a serem 

desenvolvidas nas ofertas dos serviços previstos na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n2  109/2009), e também se 

considerar dois vetores fundamentais: a proatividade e a prevenção. 

05 - É necessário enfatizar que a Assistência Social é legalmente reconhecida 

como serviço público essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos 

termos do inciso II, do art. 39, do Decreto n2  10.282, de 20 de março de 2020. 

Esse marco legal delimita a essencialidade das ofertas socioassistenciais para a 

vida da comunidade, reconhecendo que no âmbito do sistema de proteção 

social brasileiro esta política pública tem um papel estratégico e de destaque. 

06 - Para a gestão municipal e para o coletivo de trabalhadores/as do SUAS três 

dimensões ressurgem com muita potência em face do atual cenário vivenciado 

pela população brasileira: a do trabalho ético, do trabalho proativo e do 

trabalho em rede. 
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07 - A perspectiva ética do trabalho social com famílias nos convoca a 

dimensionar e desenvolver nossa capacidade de atuar baseados nos valores 

universalizantes do respeito ao outro, da solidariedade e da cooperação. 

"A ética não é urna abstração e nem deve ser idealizada, ela se 
concretiza no cotidiano das relações sociais. Agir eticamente implica 

em respeitar à dignidade humana, compreendida como conjunto de 

elementos físicos e psicológicos do indivíduo. É importante lembrar 
que a conduta ética do profissional e, ou, da equipe de referência 

sempre terá repercussão sobre os usuários do serviço" (BRASIL, 2013) 

08 - Na dimensão do trabalho proativo se agiganta a necessidade de 

desenvolvermos a capacidade de prontidão, de chegar antes, de agilidade nas 

iniciativas e providências, de estarmos atentos, cotidianamente, ao contexto 

das situações e as dinâmicas dos territórios, de modo a prever novos cenários e 

se antecipar, com planejamento necessário, a cada situação. Neste aspecto, as 

unidades de atendimento e suas respectivas equipes de referência precisam 

agir com autonomia e capacidade técnica e humana de intervenção diante de 

situações emergenciais. Importante ressaltar, ainda, que o trabalho proativo 

objetiva também a prevenção do agravamento das situações de 

vulnerabilidade, risco e violações de direitos vivenciadas pelos usuários, em 

face da atual situação de emergência em saúde pública. 

09 - Na perspectiva do trabalho em rede é fundamental considerar a 

integralidade dos sujeitos e a incompletude institucional inerente às diversas 

políticas públicas e, em especial, as sociais. 

10 - As intervenções no âmbito do SUAS devem enfatizar o desenvolvimento da 

segurança socioassistencial de acolhida, a partir de uma atenção ética, de uma 
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postura acolhedora de respeito a dignidade, diversidade e não discriminação e , 

defesa do acesso aos direitos e serviços essenciais para proteção do usuário, 

considerando o contexto atual. 

11 - Não se pode esquecer a segurança socioassistencial de convivência familiar 

e comunitária, devendo as equipes de referência do SUAS buscar construir 

alternativas de convivência, proteção social, defesa e garantia de direitos, 

vigilância de desproteção social e redes de apoio comunitárias, sem 

desconsiderar as medidas de prevenção adotadas para o enfrentamento ao 

• COVID-19. 

12 - A perspectiva de atuação socioassistencial pelas equipes de referência em 

relação aos usuários, no cenário que está posto, deve se pautar pelo exercício 

da empatia, do respeito às diferenças e da prestação de informações e 

orientações qualificadas. A princípio, o ato de informar parece ser algo simples, 

todavia, é absolutamente necessário já que o direito à informação se constitui 

como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, principalmente em 

relação às pessoas com vivência de barreiras culturais, de leitura e 

comunicação, de limitações físicas e mobilidade reduzida. Nessa lógica, é 
• 

fundamental que os usuários sejam e permaneçam informados em relação aos 

serviços essenciais que estarão funcionando neste período. 

13 — É importante frisar sobre a necessidade de que os usuários sejam 

cotidianamente sensibilizados e orientados sobre as medidas de prevenção à 

infecção por COVID-19. A intervenção pode se dar nessa perspectiva, 

informando e conscientizando sobre os riscos de contágio, os grupos de risco, 

as medidas de prevenção e as ações de autocuidado, além dos cuidados nas 
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relações interpessoais que são necessários e possíveis, neste momento, 

visando prevenir a propagação de infecção virai e preservar a saúde da 

população contra o coronavírus. 

14- Nessa lógica, é imprescindível a disseminação de informações qualificadas e 

—s-é-guras, disponíveis nos canais oficiais de comunicação do Ministério da Saúde, 

notas técnicas e documentos orientadores produzidos pelas Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Social — SEMDES e Saúde — SMS, evitando a 

propagação de "foice news" e notícias de fontes não confiáveis. 

DAS NORMATIVAS MUNICIPAIS VISANDO À PREVENÇÃO E O 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

15- No sentido de minimizar os efeitos da pandemia e regulamentar o 

funcionamento dos órgãos municipais foram editados os Decretos Municipais 

n2  20.190/2020, 20.193/2020, 20.194/2020, 20.203/2020 e 20.210/2020, que 

definem medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 

"coronavírus". Desta forma, objetivando garantir a proteção social durante a 

situação de emergência e reduzir os agravos para a população em situação de 

vulnerabilidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

publica a presente Nota Técnica destinada à toda rede socioassistencial, direta 

e parceirizada, do município de Vitória da Conquista-Bahia. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
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16- Todas as unidades socioassistenciais que continuarão em atividade deverão 

seguir rigorosamente as indicações e protocolos emanados dos órgãos e 

autoridades de saúde. 

17- Os processos de trabalho devem ser organizados de tal forma que 

possibilite a diminuição do fluxo e aglomerações de usuários, devendo ser 

adotadas estratégias para o agendamento dos atendimentos, e que seja 

oportunizado, em todos os espaços socioassistenciais, a readequação das 

estruturas físicas que favoreçam melhores condições para os atendimentos. 

18- As Unidades de Atendimento deverão designar, servidor/es responsável/is 

pela acolhida aos usuários para prestar as orientações relativas à segurança 

visando conter as infecções geradas pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 

pautando a importância da higienização, de medidas preventivas e atenção 

especial aos grupos de risco (pessoas com mais de 60 anos e pessoas com 

doenças preexistentes, como diabetes, hipertensão, cardiorrespiratórias, etc). 

19- 
As Organizações da Sociedade Civil deverão comunicar, imediatamente, aos 

CRAS, CREAS ou Centros Pop, bem como à unidade de saúde de referência no 

território, se houver pessoas com sintomas, em tratamento ou com diagnóstico 

de COVID-19 (usuários e seus familiares ou profissionais do serviço). 

20- 
A Secretaria de Desenvolvimento Social ao identificar os possíveis riscos 

referentes à pandemia do Coronavírus (COVID-19) e, com base nas orientações 

advindas da Secretaria Municipal de Saúde adotou as seguintes medidas de 

contingência: 
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a) Flexibilidade da jornada de trabalho e/ou jornada laborai conforme 

orientações previstas no Decreto Municipal n2  20.194/2020 e regulamentada 

pela Portaria SEMDES n2  007/2020; 

b) Concessão de férias e licença prêmio conforme orientações previstas no 

Decreto Municipal n2  20.190/2020; 

c) Remanejamento de servidores que estejam fora do grupo de risco para 

atuarem em outros serviços socioassistenciais, conforme interesse da 

Administração Pública; 

21- No que se refere às visitas domiciliares, que se constituem como 

importante ferramenta do trabalho social, orienta-se que só ocorram em 

situações excepcionais, devendo as unidades de atendimento avaliar sobre a 

pertinência e importância da sua ocorrência e que os profissionais sigam as 

orientações de cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde. 

22- A não interrupção dos atendimentos individualizados realizados pelas 

Unidades de Atendimento Socioassistenciais vinculadas à Coordenação de 

Proteção Social Básica, Coordenação de Especial (de execução direta ou 

indireta) e Coordenação de Renda e Cidadania, para tanto, observados os 

protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. 

23- No que se refere à possibilidade de atendimento remoto, as equipes de 

referência do SUAS e, em especial, aqueles/as trabalhadores/as que precisarem 

ficar em isolamento domiciliar, poderão manter contatos com usuário/as em 

acompanhamento nos serviços e benefícios socioassistenciais, através de 

mensagens de texto e áudio, as quais não é desejável que sejam feitas de modo 

impessoal e indiscriminadas, Recomenda-se que nesse atendimento os técnicos 
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possibilitem que as pessoas se sintam acompanhadas e percebam que a equipe 

de referência da unidade de atendimento estará à disposição para 

esclarecimentos, orientações e medidas de acolhida, nas circunstâncias em que 

a presença nos equipamentos está impedida ou dificultada pelas medidas de 

prevenção adotadas no âmbito do município. 

24- O atendimento remoto, através de telefone, poderá também favorecer a 

identificação de agravos às situações de violência e violações de direitos 

instalados e que estavam sendo trabalhados pelas equipes de referência. Tal 

situação poderá ser um indicativo para colocar essa/s pessoa/s como 

atendimento prioritário para atenção em serviço ou para visita domiciliar. 

25- É imprescindível que as unidades de atendimento estabeleçam estratégias 

para a continuidade e a priorização do acompanhamento de famílias e 

indivíduos, devendo ser verificados os graus de vulnerabilidade e riscos sociais 

aos quais estão expostas, priorizando o atendimento/acompanhamento 

àqueles/as que evidenciam situações de violações de direitos, isolamento, 

negligência, entre outras. Sendo confirmadas tais situações, será possível 

organizar os atendimentos integrados com outras políticas. 

26 - Suspenção das atividades coletivas, como as grupais/oficinas com famílias, 

encontros, palestras, ações comunitárias, executadas pelas unidades 

socioassistencia is de oferta direita ou indireta; 

27 - Os veículos utilizados pelas unidades de atendimento deverão ser 

higienizados após cada deslocamento e mantidos com as janelas abertas, 

devendo-se manter a distância entre os passageiros transportados, ainda que 

isso implique na redução de passageiros por deslocamento. 
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DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 

28- -Como conduta preventiva recomenda-se a intensificação das medidas de 

higiene, como lavar bens as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com 

água e sabão por pelo menos 20 segundos e, de preferência, utilizar toalhas de 

papel para secá-las. O álcool gel pode ser utilizado como complemento desse 

processo de higienização ou na impossibilidade de se lavar as mãos. 

29- Na rotina de trabalho a equipe deve criar intervalos sistêmicos para 

higienização das mãos, utilizando de locais disponíveis nos territórios e quando 

da ausência retornando às unidades de atendimento, sempre que necessário. 

30- Recomenda-se evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam 

limpas, e quando tocá-los, higienizar imediatamente as mãos. 

31- No que se refere a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

como máscaras, as equipes estão sendo orientadas quanto ao seu uso, sendo 

recomendado para profissionais da saúde ou profissionais que lidam 

diretamente com o público ou com cuidado de pessoas, pois o uso incorreto 

pode ter efeito reverso, expondo a riscos de proliferação do vírus. 

32- Recomenda-se a não utilização de utensílios compartilhados como: copos, 

xícaras, garrafas de água, talheres, entre outros. 

33- Recomenda-se reforçar os procedimentos de higiene e desinfeção de 

utensílios, celulares, equipamentos e ambientes de convivência. 

13 93  
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34- Caso algum trabalhador apresente sintomas de gripe ou de infecção pelo 

COVID-19 deve imediatamente comunicar ao chefe imediato e seguir as 

orientações específicas dos órgãos de saúde. 

DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO TRABALHADOR COM OS USÚARIOS 

35- Recomenda-se evitar atendimentos em locais fechados e sem ventilação. 

36- Divulgar e reforçar a etiqueta respiratória — se tossir ou espirrar, cobrir o 

nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel — para trabalhadores 

e usuários. 

37- Recomenda-se que durante as abordagens, as equipes devem evitar o 

contato de toque (aperto de mãos, abraços, etc.) com os usuários e 

trabalhadores, observada a postura acolhedora e cuidados que compõem as 

diretrizes do serviço. 

38- Possibilitar, a partir do vínculo, a sensibilização de forma a promover o 

autocuidado, mas sem gerar situações de pânico. 

39- Recomenda-se que durante as abordagens/intervenções, os técnicos 

fiquem no mínimo, a 1 (um) metro de distância dos usuários e dos demais 

técnicos. 

40- Recomenda-se restringir a permanência e aglomeração de pessoas em 

ambientes coletivos (refeitórios, salas de reunião, etc.) 

DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 



Ad 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria de Desenvolvimento Social 
www.pmvc.ba.gov.br  

41- O momento atual provocado pela pandemia do COVID-19, requereu 

mudanças na operacionalização das ofertas nas unidades de atendimento da 

Proteção Social Básica, incluindo na rotina do equipamento: 

a) Atendimento permanente do Cadljnico, com equipe específica para 

cadastramento e atualização cadastral ao tempo que assegura acesso ágil, 

descentralizado e desburocratizado a benefícios e programas de 

transferência de renda já existentes ou a serem implantados. Tal ação tem 

por objetivo a não exposição e descolamentos desnecessários de usuários. 

b) Suspensão das atividades coletivas e grupais do serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Familia (PAIF), como também do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de execução direta ou 

indireta. As equipes disponíveis para realizar o atendimento remoto às 

famílias e usuários, poderão fazê-lo por meio de ligações telefônicas ou 

aplicativo de mensagens, entre outros recursos não presenciais, com a 

devida atenção às famílias que se encontram em acompanhamento 

sistemático pelo PAIF, devendo, obrigatoriamente, alimentar os respectivos 

prontuários. 

c) Adoção de providências, visando garantir a manutenção do atendimento, de 

forma individualizada, nos equipamentos, haja vista a necessidade de 

acolhida, orientação e proteção à população mais vulnerável que demanda 

por apoio material e suporte psicossocial neste momento de crise e 

incertezas. 

42- Em caso de risco social e quando não for possível o acompanhamento 

remoto, as visitas domiciliares a idosos e pessoas com deficiência deverão 

- cow 300 
5 w o(03  soipf-S 15 



Ad 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA /14 .' 
son 

Ca 
Secretaria de Desenvolvimento Social 	Com 	7,,ho 

www.pmvc.ba.gov.br  	°I O 
,citaçào  

seguir os cuidados de saúde previstos nas orientações gerais e terão como 

objetivo amenizar as consequências decorrentes do distanciamento social 

recomendado pelos órgãos de saúde. Recomenda-se que a interação entre 

profissionais e usuários ocorra em espaços ventilados (entrada do domicílio, 

rua, quintal) e sem contato físico. 

43- A Coordenação de Proteção Social Básica deverá monitorar diariamente a 

frequência dos serviços, bem como cobrar-lhes o registro dos dados, a fim de 

municiar a formulação de novas ações voltadas para garantir a proteção social 

durante a situação de emergência. 

DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

44- Adoção de providências, visando garantir a manutenção do atendimento, 

de forma individualizada, nos equipamentos, haja vista a necessidade de 

acolhida, orientação e proteção à população mais vulnerável, que demanda por 

apoio material e suporte psicossocial neste momento de crise e incertezas. 

45- Caberá às gerências das unidades socioassistenciais vinculadas à Proteção 

Social Especial, formular estratégias de acompanhamento dos casos atendidos 

no período, recorrendo ao uso de telefone, e-mail ou outros recursos não 

presenciais. 

46- Serão mantidos os atendimentos à demanda espontânea nos casos de risco 

social e violação de direitos que exijam encaminhamentos imediatos a outros 

serviços e equipamentos da rede de proteção social. Recomenda-se que a 
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interação entre profissionais e usuários ocorra em espaços ventilados (entrada 

do domicílio, rua, quintal) e sem contato físico. 

47- O suporte técnico, informacional e emocional aos trabalhadores será 

_ mantido pela gestão municipal, priorizando formas de acompanhamento não 

presenciais. Quando necessária a visita técnica e não for possível 

acompanhamento remoto, deverá seguir os cuidados de saúde previstos nas 

orientações gerais. 

48- A Coordenação de Proteção Social Especial deverá monitorar diariamente a 

frequência dos serviços, bem como cobrar-lhes o registro dos dados, a fim de 

municiar a formulação de novas ações voltadas para garantir a proteção social 

durante a situação de emergência. 

49- O atendimento às pessoas em situação de rua deverá considerar o 

agravamento das vulnerabilidades em função do fechamento de comércios, 

serviços e outras atividades que costumam representar acesso a itens básicos 

de sobrevivência, devendo o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua reforçar encaminhamentos a serviços de acolhimentos garantindo a esta 

população alimentação, insumos e condições para higienízação pessoal, guarda 

de pertences e acesso à informação, suspendendo quaisquer atividades 

coletivas e seguindo demais instruções previstas na NOTA TÉCNICA CONJUNTA 

Nº 01/2020 entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Secretaria Municipal de Saúde. 

50- As Unidades que integral a alta complexidade (de execução direta ou 

indireta), dado seu caráter essencial, não interromperão atendimento e 

funcionarão 24 (vinte e quatro) horas por dia, devendo observar: 

"9+   
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a) Suspenção temporária de interação com voluntários e/ou atividades 

promovidas por pessoas que não compõem o quadro de profissionais, inclusive 

os/as estagiários/as, evitando também atividades externas ao serviço. 

b) Independentemente do público atendido, devem reforçar a atenção e 

cuidado com a constante higienização das mãos e das condições sanitárias 

necessárias para a minimização dos riscos de infecção do Coronavírus (COVID- 

19). 

c) Quanto aos acolhimentos de novos casos, recomenda-se que, se possível, 

sejam alojados em espaços distintos daqueles ocupados por usuários já 

inseridos nas Unidades. 

d) Devem adaptar as atividades lúdicas e socioeducativas planejadas com os 

acolhidos, de modo a implementá-las em pequenos grupos, em áreas abertas e 

sem contato físico, incluindo ações sobre prevenção e os cuidados com a 

higiene pessoal. 

e) Adotar medidas de restrição de visitas. 

f) 
Manter a maior distância possível entre as camas, de modo a evitar a 

transmissão entre os acolhidos. 

h) limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos 2 (duas) vezes ao 

dia com hipoclorito de sódio. 

1) Limpeza e desinfecção das superfícies frequentemente tocadas, como mesas 

de cabeceira, cama e outros móveis do quarto dos usuários e de áreas comuns 

diariamente com hipoclorito de sódio; 

Vitória da Conquista-Bahia, 06 de abril de 2020. 
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Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 
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Art. 1° Art. 1° Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação, vinculada a 
Secretaria Municipal de Administração, destinada a processar licitações previstas na 
Lei Federal n° 8.666, de 1993, na modalidade pregão, prevista na Lei Federal 10.520, 
de 2002, e no Regime Diferenciado de Contratação — RDC, nos termos do caput do art. 
34 da Lei Federal 12.462, de 2011, pelo período de 01 de janeiro de 2020 a 30 de 
junho de 2020. 

Art. 2° São designados integrantes da Comissão Permanente de que trata o artigo 
anterior, os servidores públicos abaixo relacionados, entre pertencentes do quadro 
permanente e comissionados: 

I— São membros titulares: 

COMISSÃO 
Nome Matricula Secretaria 
Presidente: Elbert Cleber de 
Santana Monteiro 

147279 SEMAD 

la Relatora: Meg de Sousa 
Marques 

186444 SEMAD 

28  Relatora: Lara Betânia 
Latis Oliveira 

014070 SEMAD 

I — São membros suplentes: 

Suplentes Matricula Secretaria 
Luciana Rosa França 049268 SEMAD 
Manoel Messias Bispo da 
Silva 

027116 SEMAD 

Victor Moreira Santos 138571 SEMAD 
Lucio Oliveira Maia 134916 SEMAD 
Diego Ferreira Salgado 148054 SEINFRA 
Ermita Rocha Oliveira 079001 SEMOB 
Adson Santos Carvalho 148780 SEMAD 
Daniella Oliveira Santos 140940 SECTEL 
Iara Amaral Martins 026010 SESEP 
Marilia Novaes de Sousa 151756 SESEP 
Graziele Silva Santana 198175 SECOM 
Nildete Bonfim Xavier 242018 SEFIN 
Valdeci Ferreira dos Santos 031172 GAC C) _, 

Q 
Elaine Dutrá dos Santos 
Santana 

139780 GAC . — 
:s• 

• o 

Rita de Cassia Silva Brito 243109 SEMMA .1  
Cristiane Souza Almeida 140959 SEMMA 

(a.N. a. . - _ _ , 
o dom.pmvc.ba.gov.br 	 CO CI)  

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Púbag 	ICP Brasil 

C) ,  j- 

a partir de 02 de janeiro de 2019 e revogando todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
07 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 20.034, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.   

Nomeação (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, e 
nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada, FABRICIA PICHEMEL AMORIM CASTRO, inscrita na OAB/BA 
sob o n. 23.458, cargo Procurador Jurídico X, cargo de provimento comissionado, 
pertencente à estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município- PGM, 
remunerado pelo símbolo CC-III. 

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas 
as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
07 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 20.035, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.   

Institui a Comissão Permanente de Licitações, vinculada à Secretaria Municipal de 
Administração. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 75, incisos 
III e XI, e nos termos da Lei Federal de n° 8.666, de 1993, 

DECRETA: 

dom.pmvc.ba.gov.br  
Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/1)8/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP Brasil 
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partir de 01 de janeiro de 2020, sendo revogadas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 07 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ANEXO 1 
A fórmula a que se refere o artigo 3°, parágrafo único, deste Decreto é a seguinte: 

VMR - GCET X TLP 
TML 

GCET = Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
TML = Total Mensal de Licitações; Atas de Dispensa e Inexigibilidade 
TLP = Total Mensal de Licitações por Participante 
VMR = Valor Mensal a Receber 

DECRETO N° 20.036, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.   

Dispõe sobre a nomeação da Equipe Técnica para Monitoramento e Avaliação do 
Plano Municipal de Educação Lei n° 2.042/15 de 26 de junho de 2015 e alterada pela 
Lei n° 2.108 de 11 de outubro de 2016 do Município de Vitória da Conquista - BA, e dá 
outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 74° da Lei Orgânica do Município, 
atendendo os dispostos no Art; 5°, Art. 6°, parágrafo 2° e Art. 7° da Lei n° 2.042/2015 e 
no Art. 7°, parágrafo 3° da Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educação (PNE), 

DECRETA: 

Art.1°- Fica designada a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação (ETMA) do 
Plano Municipal de Educação, composta pelos seguintes membros: 

Metas Articuladores Grupo de Trabalho 
Meta 1 - Educação Infantil • Ronilda da Silva Rodrigues 

Oliveira 
. Júlia Alves Santos C4g 	• (?1, 
• Marina Mercês Antuge.. g,  

Meta 	2 	- 	Ensino 
Fundamental 

• Poliana da Silva Silveira / 
CAE 

• Nilma Costa do- 	:.,, t 	,,,,,- 
Silva 	 ,,, 
• Juliana Brito Bo , -' 	". 	•,:•• 

Meta 3 - Ensino Médio • Paulo Marinho dos Santos 
/ NTE20 

• Veruska Anacire 	̀'0r•1- 
da Silva 	à---r . Co -e; 

SI) dom.pmvc.ba.gov.br 	 o 
Documento assinado digitalmente conforme MP 2.200-2/2007 de 24/08/2007, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ÇèP Brasil 

 

_DIÁRIO__ 

OFICIAL 
VITORIA DA CONQUISTA 

 

Vitória da Conquista  •  Bahid. 
Anu 3 — Ediçau 2.53 

tersa 07 de tanedro de 202;,  
Pagina 573 de 573 

 

Jasiel Costa de Santana 135920 SEMOB 
Dulcineia Carvalho de 
Oliveira 

142722 SEMDES 

Augusto Jorge José Leal 244400 SEMDES 
Carla Alexandra Menezes 
Santana 

143346 SEINFRA 

Elvira de Fatima Tourinho 
Silva Monteiro 

029178 SEGOV 

Carlos Cesar Souza Prado 165412 SEMAD 
Antissonio Guedes Leite 130732 SEMAD 
Marcos Araújo Higino 130759 SEMAD 
Diego Lima de Andrade 
Sousa 

148615 SEMAD 

Marcelo Almeida Figueiredo 
Pereira 

015913 SEMAD 

Art. 3° A designação dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações ora 
instituída é feita sem prejuízo de suas atribuições normais junto às Unidades em que 
trabalham, sendo que perceberão Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
(GCET) cujo valor mensal não poderá exceder R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Parágrafo único. A gratificação referida no caput será calculada por meio da fórmula 
prevista no Anexo 1 deste Decreto, observado os limites estabelecidos no artigo 3° e 
parágrafo único da Lei Municipal n° 1.396, de 2007. 

Art. 4° A Unidade Requisitante responde perante o Gabinete do Prefeito e a Secretaria 
Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, e ao Egrégio Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia pelas informações contidas nos processos de licitação, conforme 
disposto na Lei Federal de n° 8.666, de 1993, em seu artigo 113, e suas respectivas 
alterações. 

Art. 5° A composição da Comissão Permanente de que trata este decreto deverá 
obedecer à proporção de no mínimo 2/3 de integrantes servidores públicos do quadro 
permanente de licitações, salvo situação excepcional a ser devidamente motivada. 

Art. 6° Os integrantes da Comissão que participarem de cursos de treinamento e 
aperfeiçoamento em licitações públicas poderão ser convocados para atuar como 
pregoeiros na modalidade presencial. 

Art. 7° Os servidores de que trata este decreto tem seus atos, praticados desde 01 de 
janeiro de 2020, convalidados. 

Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos a 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 
e nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerada, RAMONA CERQUEIRA PEREIRA, do cargo de 
Subsecretária, cargo de provimento comissionado pertencente à estrutura 
administrativa da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 

Art. 2° O art. 1° do Decreto 19.514, de 21 de maio de 2019, publicado no Diário 
Oficial do Município, eletrônico, Edição 2.372, ano 12, páginas 139-140, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1° Fica nomeada, RAMONA CERQUEIRA PEREIRA, para o cargo de 
Secretária Municipal de Saúde, cargo de provimento comissionado, pertencente à 
estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde — SMS, remunerado pelo 
símbolo CC-I." 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 01 de agosto de 2019 e revogando todas as disposições em 
contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
02 de agosto de 2019. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 19.661, DE 02 DE AGOSTO DE 2019. 

Altera o decreto n° 19.847 de 24 de agosto de 2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1° O art. 1° Decreto 18.847, de 24 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial 
do Município, eletrônico, Edição 2.195, ano 12, páginas 51-52, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1° Art. 1° Fica nomeado, KAIRAN ROCHA FIGUEIREDO, para o cargo de 
S▪  ecretário Municipal de Administração, cargo de provimento comissionado,  

pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração — 
SEMAD, remunerado pelo símbolo CC-I." 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
02 de agosto de 2019. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 19.662 DE 02 DE AGOSTO DE 2019.   

Exoneração (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 
e nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerada, ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS , do cargo de 
Coordenadora Geral, cargo de provimento comissionado pertencente à estrutura 
administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA. 

Art. 2° O art. 1° do Decreto 19.390, de 03 de abril de 2019, publicado no Diário Oficial 
do Município, eletrônico, Edição 2.339, ano 12, páginas 957-958, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1° Fica nomeada, ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS, para o cargo de 
Secretária Municipal de Meio Ambiente, cargo de provimento comissionado, 
pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente —
SEMMA, remunerado pelo símbolo CC-I." 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 01 de agosto de 2019 e revogando todas as disposiçõf5s em 
contrário. o 0, 

o 
Vitória da Conquista, Bahia, 

02 de agosto de 2019. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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Vitória da Conquista, 30 de maio de 2020. 

CI n° 112/2020 — GC/SEMAD 

A Sua Senhoria o Senhor 
Michael Farias Alencar Lima 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social — SEMDES 

Após análise do Processo Administrativo n° 23533/2020, referente à contratação da pessoa 
jurídica Digicopy Digital Copiadoras LTDA, CNPJ 06.135.679/0001-02, por meio 'de Dispensa de 
Licitação, para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos .de 
informática (14 computadores padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades 
de Atendimento que integram o Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista -
BA, com vistas a potencializar o processo de descentralização do atendimento das equipes do 
Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa Família. Além disso, a aquisição permitirá a ampliação da 
capacidade de atendimento das equipes que atendem os usuários que necessitam ser inseridos no 
Cadastro Único (CadÚnico) ou então das famílias que precisam atualizar seus cadastros junto à 
esse importante sistema que permite o acesso a programas e benefícios socioassistenciais, de 
modo a mitigar os efeitos da calamidade pública provocada pela COVID-19, como também 
atender as medidas preventivas adotadas pelo município para o enfrentamento a este vírus, 
garantindo, emergencialmente, aos usuários do SUAS proteção social em um momento em que 
as vulnerabilidades e riscos sociais se intensificaram, junto à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social — SEMDES. 

Diante do identificado nos autos do processo, solicitamos para que sejam sanados ou justificados 
os apontamentos a seguir: 

1. Ausência de Contrato Social contendo todas alterações contratuais ou a última desde que 
esteja com consolidação da pessoa jurídica; 

2. Ausência de documento de identificação com foto do(s) sócio(s) da empresa a ser 
contratada;  

3. Ausência de Certidão Estadual de Falência / Concordata; 

4. Ausência do Balanço Patrimonial contendo Termo de Abertura, Termo de Encerramento e 
DRE para os documentos referentes à qualificação econômico-financeira (balanço 
patrimonial) na forma do art. 31 da LLCA devidamente registrado na junta comercial; 

5. Ausência da Certidão de Regularidade do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores da Prefeitura de Vitória da Conquista, SICAD; 

Praça Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8515/ 3424-8516 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista — Bahia 
compraspmvc@hotmail.com  
www.pmvc.ba.gov.br  
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6. Ausência do Decreto de nomeação do Secretário da unidade requisitante; 

Praça Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8515/ 3424-8516 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican 
todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
03 de abril de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

nífer,  , 

revogadas 

DECRETO N.° 20.219, DE 03 DE ABRIL DE 2020.   

Exoneração (Faz). 

O•PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 
e nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerada, a pedido, IRMA LEMOS DOS SANTOS ANDRADE, do cargo 
de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, cargo de provimento 
comissionado, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SEMDES. 

Art. 2° O artigo 1° do Decreto 19.876, de 23 de outubro de 2019, passa a ter a 
seguinte redação: • 
Art. 1° Fica nomeado, MICHAEL FARIAS ALENCAR LIMA para o cargo de 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, cargo de provimento comissionado, 
pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social — SEMDES, remunerado pelo símbolo CC-I. 

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
03 de abril de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 20.220. DE 03 DE ABRIL DE 2020. 
dom.pmvc.ba.gov.br 	 '1D 5 
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Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO SICAD 

N°: 000622/2015 

DADOS DO FORNECEDOR 

Nome/Razão Social DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME 

CNPJ 06.135.679/0001-02 

Endereço AVENIDA 3ESIEL NORBERTO, 693 - CANDEIAS - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 
45000000 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 

Certificamos que o(a) Fornecedor(a) DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA ME encontra-se devidamente 
cadastrado(a) no SIS tIMA DE CADAS 	I RO UNIFICADO DE FORNECEDORES/SICAD do poder Executivo Municipal, 
conforme Artigo 34 da Lei número 8.666 de 21 de Junho de 1993 e regulamentado pelo Decreto Municipal número 
14.872 de 28 de dezembro de 2012. 

...,ertidão Válida até: 13/07/2020 

Vitória da Conquista, 01/06/2020 09:43:38 

Carlon Cesar Sousa Pradr:,  
Mat. 16541-2 

Página 1 



01/06/2020 	O 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004282472 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 01106/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA, portador do CNPJ: 06.135.679/0001-02, estabelecida na RUA 

• 
OTAVIO SANTOS 460, RECREIO, RECREIO, CEP: 45020-750, Vitória da Conquista - BA. **************' 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 1 de junho de 2020. 

• 

PEDIDO N°: 
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PARECER N° 038/2020 
PROCESSO N2  23.533/2020 
ÓRGÃO ASSESSORADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
GERÊNCIA DE COMPRAS 
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
(SEMDES) 
ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de COMPUTADORES E 
NOTEBOOK para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, conforme art. 42  da Lei n2  13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES). 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 
COMPUTADORES E NOTEBOOK. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ART. 42  DA LEI Nº 13.979, DE 2020. 
I - Contratação direta, por dispensa de licitação, de 
COMPUTADORES E NOTEBOOK para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, conforme art. 42  da Lei n2  13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (SEMDES). 
II - Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável prevista no 
art. 42  da Lei n2  13.979, 2020. 
III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da emergência 
decorrente da necessidade de combate ao coronavírus. 
IV - Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de posturas 
voltadas para o gerenciamento de risco na fase de contratação e de 
minuta de contrato. 
V - Possibilidade de projeto básico simplificado. 
VI - Pelo prosseguimento, com observância do constante no 
presente parecer. 

- RELATÓRIO 
1. Por despacho do membro da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Adson dos 

Santos Carvalho, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a 
este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise da contratação 
direta, por dispensa de licitação, de COMPUTADORES E NOTEBOOKS para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, conforme art. 42  da Lei n2  13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES). 

2. Pretende-se a contratação de empresa para aquisição de COMPUTADORES E 
NOTEBOOKS a serem utilizados nos CRAS em razão da descentralização dos 

Rua João Pessoa, n2  253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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atendimentos das equipes do Cadastro Único/Bolsa Família, cujo objetivo em resumo 
é o aumento da capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos 
indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, 
bem como evitar o alastramento do contágio do vírus em razão das aglomerações e 
do tempo de exposição das pessoas, levando em consideração a proteção tanto aos 
usuários quanto aos servidores que atuam nos setores. 

3.- Instruem os autos os seguintes documentos: 
a. Solicitação da Contratação, conforme C.I nº 136/2020-SEMDES; 
b. Termo de referência simplificado; 
c. Declaração de adequação de despesa; 
d. Proposta de preço da empresa DIGICOPY - DIGITAL COPIADORA LTDA; 
e. Pesquisa de Preço, realizada entre fornecedores locais, nos termos do art. 42, 

inciso VI, alínea `e'; 
f. Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal-Trabalhista 

da empresa DIGICOPY - DIGITAL COPIADORA LTDA; 
g. Ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação; 
h. Atos de nomeação do Secretário Municipal de Administração e do Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES; 
i. Certidão do SICAD da empresa DIGICOPY - DIGITAL COPIADORA LTDA. 

4. A presente manifestação jurídica limitar-se-á a análise do arquivos anexados até o dia 
2/06/2020 às 1311 no GEP n° 23.533/2020, em especial os arquivos 
Processo_GEP_n° 23533_-_Digitalizado_-_Parte 01.pdf 	 e 
Processo_GEP n° 23533_-_Digitalizado_-_Parte_02.pdf, anexados pelo servidor Antônio 
Gilton Barros Viterbo em 15/05/2020. 

5. É o relatório. 
6. Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento 

jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n2  8.666, de 21 de junho 
de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em 
si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o 
princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas 
pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação 
direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo. 

II — FUNDAMENTAÇÃO  
II.A — Da dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 

7. A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que o 
coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por 
diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como 
uma pandemia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi 
considerada em situação de transmissão comunitária, aquela em que não é mais 

Rua João Pessoa, n2  253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade favorece o aumento 
drástico do contágio virai e dificulta o combate à situação pandêmica. 

8. Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas 
medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos 
causados pela COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira 
sejam o menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n2  13.979, de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

9. Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de 
contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto 
contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 42  da Lei n2 13.979, 
de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos com o seguinte texto: 

Art. 42  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus de que trata esta Lei. 
§ 12  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 
§ 22  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico 
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no § 32  do art. 82  da Lei n2  
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número 
de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 
valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 
§ 32  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 
bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com 
o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 
única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

10. Também, a Lei Municipal n2  13.292, de 06 de abril de 2020, que declarou o Estado de 
Calamidade Pública no município de Vitória da Conquista, prevê no artigo C a 
dispensa de licitação para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPIN), in verbis, 

Art. C É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus, nos termos da Lei Federal n213.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, alterada pela Medida Provisória 926, de 2020, 

11. Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma politica de 
saúde pública específica, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. 
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Passado todo esse contexto de combate à transmissibilidade do referido vírus, esse 
caso de dispensa de licitação não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. 42  acima 
transcrito é uma norma de vigência temporária, nos termos do art. r da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de 
emergência decorrente do coronavírus. Na presente situação, ainda vigora 
atualmente a mencionada situação de urgência, de modo que a norma acima 
transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a Administração pode seguir 
seus preceitos e contratar sem licitação. 

12. É lícito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a 
presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). 
Quanto ao temporal, é a já mencionada emergência em decorrência do coronavírus 
(item 7). Os requisitos procedimentais serão analisados no tópico seguinte, pelo que 
passamos à análise dos requisitos materiais. 

13. A exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da 
dispensa prevista no art. 42  da Lei n2  13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam 
tais fatos geradores foram listados no art. 42-B do mesmo diploma legal, que diz: 

Art. 42-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta 
Lei, presumem-se atendidas as condições de: 
I - ocorrência de situação de emergência; 
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
lII - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência. 

14. Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: 
a) vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja necessidade de 
atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em 
decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens públicos ou particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para 
o atendimento da emergência. 

15. Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o gestor 
tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para 
possibilitar a identificação de tais requisitos, a justificativa simplificada juntada aos 
autos deverá responder aos seguintes questionamentos: 

a. A Lei 13.979/20 está em vigor? SIM 
b. Porque o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto da 

contenção da crise? SIM 
c. Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar trará a 

segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, no contexto da contenção da crise? SIM 

d. A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contrato, conforme o 
caso, está limitada à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência? SIM 
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16. Consta dos autos, a presença de fundamentação e o preenchimento dos requisitos 
materiais da dispensa, conforme se observa da justificativa apresentada pela 
própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) às fls de n2  
18-26 do arquivo Processo_GEP_W_23533_-_Digitalizado_-_Parte_01.pdf. 

II.B — Dos requisitos procedimentais da dispensa e da instrução do processo 
17. A Lei n2  13.979, de 2020, é um diploma específico e destinado ao enfrentamento de 

uma situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas 
situações extraordinárias destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação 
deve sempre estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao 
enfrentamento da pandemia atualmente vivida devem ser superados sob pena de um 
mal maior à saúde da população brasileira. 

18. Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do 
coronavírus, assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n2  13.979, de 2020, 
simplificou consideravelmente o procedimento de contratação, afastando, total ou 
parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime geral de 
contratação pública, previsto na Lei n2  8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto 
procedimental, deve-se recorrer à Lei n2  8.666, de 1993, nas contratações por dispensa 
de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavírus apenas naquilo que não 
conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade 
premente de proteção da saúde, previstos na Lei n2  13.979, de 2020. 

19. Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavírus expressamente 
simplifica o procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes 
pontos: 

a. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e 
serviços comuns (art. 42-C); 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na 
execução do contrato (art. 42-D); 

c. Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os elementos 
previstos no art. 4-E, § 12  da Lei em comento; 

d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, 
a estimativa de preço exigida pelo § 12, inciso VI, do art. 4-E da Lei n2  13.979, 
de 2020; e 

e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação, 
excepcionalmente e mediante justificativa, nas situações em que houver 
restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, ressalvadas as 
habilitações relativas à regularidade com a Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no art. 72, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho 
de menores) (art. 42-F). 

20. O caso dos autos, no entanto, é de compra imediata e integral, conforme disposto na 
C.I 	n2 	136/2020 

	
(disponível 	no 	arquivo 

Processo_GEP n°_23533_-_Digitalizado_-_Parte 01.pdf), tendo a empresa pretensa 
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contratada DIGICOPY - DIGITAL COPIADORA LTDA apresentado a documentação 
fiscal-trabalhista regular, conforme consta nos arquivos Certidões.pdf (juntado aos 
autos pelo servidor Antônio Gilton Barros Viterbo em 15/05/2020) e 
Certidão_de_Regularidade_do_SICAD.pdf (juntado aos autos pelo servidor Adson dos 
Santos Carvalho em 01/06/2020); ocorre que não fora juntado aos autos a Declaração 
de Empregador nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666. de 21 de junho de  
1993, acrescido pela Lei n. 9!854, de 27 de outubro de 1999, razão em que faz 
necessária a juntada de tal documento. 

21. Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n2  13.979, de 2020, não 
excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de 
licitação para o enfrentamento da emergência em decorrência do coronavírus. Assim, 
também devem ser observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, 

• que assim preconiza: 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III 
e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 
a dispensa, quando for o caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço; 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. 

22. Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate ao 
coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do 
reconhecimento da dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos 
materiais apontados no tópico anterior deste parecer; b) publicação do ato de 
dispensa no órgão de imprensa oficial; c) razão da escolha do fornecedor; e d) a 
justificativa do preço contratado. Quanto aos demais requisitos previstos no art. 26 
acima transcrito, entendemos que ou foram afastados pela Lei n2  13.979, de 2020, ou 
não se aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 

23. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n2  
13.979, de 2020, impõe urna SUPERPUBLICIZAÇÃO da dispensa de licitação para 
combate ao coronavírus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei n2  8.666, de 1993, 
é exigida a disponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão 
contratante, devendo constar aí os elementos exigidos pelo § 32  do art. 82  da Lei de 
Acesso à Informação (Lei n2  12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o 
número de sua inscrição junto à Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo 
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contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo de contratação ou aquisição (art. 42, 
§ 22, da Lei n2  13.979, de 2020). 

24. Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a 
estimativa de preço prevista, que, em regra, deve constar no projeto básico 
simplificado, conforme exigência do art. 42-E, § 12, inciso VI, da Lei n2 13.979, de 2020. 
Tal estimativa tem significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações 
de contratação direta, embora se trate de uma prática salutar, sua exigência pode ser 
mitigada, sobretudo numa situação de crise como a ora enfrentada. Por isso, 
inclusive, que o § 22  do citado art. 42-E dispensa a estimativa de preço em casos 
excepcionais. Já a justificativa de preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio 
preço definido concretamente no contrato. Assim, a Administração deve, 
minimamente, justificar os preços contratados, inclusive com a indicação da 
excepcionalidade da situação, que fundamenta eventuais preços elevados. 

25. Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 32  do art. 42-E da 
Lei n2  13.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando 
expressamente a Administração a contratar valores superiores ao estimado em 
decorrência das oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos. 

26. Compulsando os autos encaminhados a esse órgão de assessoramento jurídico, 
verificamos que constam: a) Solicitação da Contratação; b) Projeto Básico Simplificado 
— PBS; c) pesquisa de preço de mercado; d) despacho de motivação da situação de 
enfrentamento ao coronavírus; e) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária — 
DDO. 

27. Quanto ao projeto básico simplificado, cabe avaliar se ele preenche os elementos 
determinados pelo § 12  do art. 4-E da Lei n2  13.979, de 2020: 

Declaração do objeto CONSTA 

Fundamentação 	simplificada 	da 
contratação 

CONSTA 

Descrição 	resumida 	da 	solução 
apresentada 

CONSTA 

Requisitos da contratação CONSTA 

Critérios de medição e pagamento NÃO SE APLICA ÀS AQUISIÇÕES 

Estimativa dos preços CONSTA 

Adequação orçamentária CONSTA 

28. O Projeto Básico Simplificado (PBS) juntado aos autos, apesar de se tratar de 
documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, ao 
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próprio órgão assistido, ele parece conter as previsões necessárias, indicadas na Lei 
Federal n2  13.979/2020. 

29. No que pese à escolha do fornecedor, a Unidade Solicitante justifica que a escolha do 
pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. A empresa 
DIGICOPY - DIGITAL COPIADORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.135.67910001-02 
é detentora de menor preço e foi declarada vencedora do presente processo. 

30. A Administração apresentou a justificativa do preço, o que atende a legislação de 
referência, pelo que o processo não merece reparo quanto a esse ponto, conforme art. 
26, Parágrafo único, ILL da Lei n2  8.666, de 1993 e nos termos do art. 42, VI, alínea "e" 
da Lei Federal n2  13.979/2020. 

31. Os documentos de habilitação exigidos pelo art. 27 da Lei n2  8.666, de 1993, foram 
juntados aos autos, razão pela qual o processo atende os requisitos da legislação 

32. Além disso, a Unidade Requisitante deverá proceder com a consulta no Cadastro 
de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ e o sítio oficial do Tribunal 
de Contas da União, com o objetivo de verificar se há impedimento para a 
contratação da empresa selecionada. 

33. Como já dito, área competente carreou ao processo a Declaração de Disponibilidade 
Orçamentária, 	às 	fls.n° 	4 	e 	5 	do 	arquivo 
Processo_GEP n°_23533_-_Digitalizado_-_Parte_02.pdf. 

34. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade 
superior e as consequentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio 
eletrônico oficial da entidade contratante, observadas as exigências do art. 82, § 32, da 
LAI e do § r do art. 42  da Lei n2  13.979/2020. 

II. C - Da dispensa do instrumento contratual 

35. A Lei n2  13.979, de 2020 traz algumas disposições acerca dos contratos 
administrativos assinados com o objetivo de fazer o enfrentamento à crise do 
coronavírus. No entanto, nenhum dos dispositivos ali indicados se aplicam ao caso 
telado, pois a hipótese aqui vertida é de aquisição de COMPUTADORES E 
NOTEBOOK para entrega imediata e sem obrigações futuras. Trata-se de ajuste de 
execução instantânea. 

36. Os contratos administrativos prescindem do instrumento contratual formatado nos 
termos do art. 55 da Lei n2  8.666, de 1993. De acordo com o art. 62 § 42, da citada Lei 
Geral de Licitação, o instrumento de contrato pode ser substituído por outra espécie 
de documento simplificado, independentemente do valor do negócio, nas situações 
de aquisição com entrega imediata e integral sem que haja obrigações futuras. Diz o 
texto legal: 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de 
preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração 
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puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 
(...) 

§ 2a Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem 
de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no 
art. 55 desta Lei. 

É

(...) 

§ 4a  	dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a 
critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 
assistência técnica. 

37. É de bom alvitre ressaltar que a garantia técnica, exigida na contratação em tela 
(conforme consta na descrição dos itens), não se confunde com assistência técnica. 
Neste sentido, é o magistério do professor Jacoby Fernandes, em Conceito de 
"obrigações futuras" para ser exigível o contrato'. 

No caso da garantia, este é um serviço acionado toda vez que o produto 
apresenta um 
defeito, inclusive, impondo-se a sua substituição em determinados casos. 
Para fins do disposto no art. 62 § 4°, não há que se considerar a garantia 
como obrigação futura para fins de obrigatoriedade de formalização 
contratual. Assim, mesmo com a existência de uma previsão de garantia, é 
possível substituir o contrato por uma nota de empenho, por exemplo, nos 
casos adstritos ao disposto no artigo acima citado (grifo nosso). 

38. Vê-se com isso que a minuta de contrato justificadamente não consta do processo em 
análise, já que a compra ora desejada pela Administração é para entrega imediata e 
integral, sem previsão de qualquer obrigação futura, aplicando-se, subsidiariamente, 
o art. 62 da Lei 8.666/93. 

III  — CONCLUSÃO  
35. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade 
jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, 
econômicos e financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento jurídico, 
podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, após a área 
técnica observar os apontamentos tecidos ao longo deste parecer, nos termos do Parágrafo 
único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993. 
36. Retornem os autos à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). 

' Disponível em 
dittps://jus.com.br/artigos/49832/conceito-de-obrigacoes-futuras-paraser-edgivel-o-contrato> 
Acesso em 02/06/2020. 
Rua João Pessoa, n° 253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Procuradoria de Licitação 
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Citação  

Vitória da Conquista - BA, 02 de junho de 2020. 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 
Agente Administrativo 

Mat. 19.820-5 

Átila Carvalho Ferreira dos Santos 
Procurador Municipal 

OAB/BA 14.706 

Rua João Pessoa, n2  253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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10 Comprovante de Assinatura Eletrônica 
	 contddor 

(hr 

8_0 • 
Iciracão  

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinatura gerado em 02/06/2020 às 13:30:40 (GMT -3:00) 

PARECER N° 038_2020 FORNECIMENTO DE COMPUTADORES COVID-19 

SEMDES NOVO.pdf 

ID única do documento: #3525bc36-bfce-4lde-aa92-def7fac43a74 

Hash do documento original (SHA256): 73cf26bc586d7ad3a4e2ba08cee4dab6cc-f590bc1870112fb77e41736af69d33 

Este Log é exclusivo ao documento número #3525bc36-bfce-4lde-aa92-def7fac43a74 e deve ser considerado parte do mesmo, com 
os efeitos prescritos nos Termos de Uso. 

Assinaturas (2) 

Átila Carvalho Ferreira dos Santos (Participante) 

Assinou em 02/06/2020 às 13:32:05 (GMT -3:00) 

Edimário Freitas de Andrade Júnior (Participante) 

Assinou em 02/06/2020 às 13:32:48 (GMT -3:00) 

Histórico completo 
• 

Data e hora Evento 

02/06/2020 às 13:30:41 
(GMT -3:00) 

02/06/2020 às 13:32:48 
(GMT -3:00) 

02/06/2020 às 13:32:05 
(GMT -3:00) 

Edimário Freitas de Andrade Júnior solicitou as assinaturas. 

Edimário Freitas de Andrade Júnior E-mail edimariofreitasjr@gmail.com, 
IP: 191.45.69.32 assinou. 

Átila Carvalho Ferreira dos Santos E-mail atila_advogado@hotmail.com, 
IP: 45.164.97.59 assinou. 

Página 1 d 
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Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo Nº: 
IP 23533/2020 

Local (Origem): 
SEMDES - Co Administrativa 

OSON SANTOS CANINO 
• 

Resp. (Recebimento) 

Data/Hora de origem: 
04/06/2020 08:41:22 

Local (Destino): 
SEMDES - Coordenação Administrativa 

SEMDES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

VITÓRIA DA CONQUISTA  (:).4 /r)&)  /202.0 

c=")  

rncr ti i UKA MUNICIPAL 
SEMDES - COORDENAÇÃO - 4- 

V 

-‘,..,,, 
4. 	 COMPROVANTE DE 

DE VITORIA DA CONQUISTA 
ADMINISTRATIVA 	*Is  

ENCAMINHAMENTO 	 S 
c 	at... 	r.s  ca_ 

iss -_,,, 	%''''//70  

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 	
7.0,4.1/840 

Local (Setor) 
SEMDES - Coordenação Administrativa 

Protocolo (Nº) 23533/2020 

Data e hora 04/06/2020 08:41:22 

Texto de envio Dispensa de Licitação para aquisição de 
computadores e notebooks 

Dulcineia 
Responsável 

Carvalho de Oliveira 	 SEMDES - Coordenação Administrativa 
pelo envio 	 Responsável do Setor 

10 	 RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Dispensa 	de 	Licitação 	para 	aquisição 	de 
computadores e notebooks 
SEMDES 
Dulcineia Carvalho de Oliveira 

Em atendimento à C.I. 112/2020 segue retorno de 
informações para as devidas providências. 
Atenciosamente, 

RECIBO 



Cl. N9. 140/2020-COORD. ADM/SEMDES. 

DA: Coordenação Administrativa/SEMDES 

PARA: Comissão Permanente de Licitação 

ATILSrAdson Santos Carvalho 

- Prezado Senhor, 

Ao tempo em que o cumprimentamos, e em atendimento à C.I. 112/2020-GC/SEMA D. vimos 

encaminhar à Vossa Senhoria os documentos solicitados para compor o processo 23533/2020 que 

visa a Dispensa de Licitação para o fornecimento de equipamentos de informática (14 computadores 

padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades de Atendimento que integram o 

Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista - BA, com vistas a potencializar o 

processo de descentralização do atendimento das equipes do Cadastro Único (CadÚnico)/Bolsa 

Família. Além disso, a aquisição permitirá a ampliação da capacidade de atendimento das equipes que 

atendem os usuários que necessitam ser inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) ou então das famílias 

que precisam atualizar seus cadastros junto à esse importante sistema que permite o acesso a 

programas e benefícios socioassistenciais, de modo a mitigar os efeitos da calamidade pública 

provocada pela COVID-19, como também atender as medidas preventivas adotadas pelo município 

para o enfrentamento a este vírus, garantindo, emergencialmente, aos usuários do SUAS proteção 

social em um momento em que as vulnerabilidades e riscos sociais se intensificaram, junto à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social — SEMDES. São eles: 

1 - Contrato Social contendo todas alterações contratuais ou a última desde que esteja com 
consolidação da pessoa jurídica; 

2 - Documento de identificação com foto do(s) sócio(s) da empresa a ser contratada; 

3 - Ausência do Balanço Patrimonial contendo Termo de Abertura, Termo de Encerramento e DRE 
para os documentos referentes à qualificação econômico-financeira (balanço patrimonial) na forma do 
art. 31 da LLCA devidamente registrado na junta comercial; 

4 — Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de lmprobidade Administrativa do CNJ e o sítio oficial do Tribunal de Contas da União; 

5 — Declaração de Empregador. 

Desde já agradecemos a atenção dispensada. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
kis  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 44 
Cone, 	Ceve_ 

Coordenação Administrativa Fone: 3429-9425/ Fax: 3429-9409 	
8-017C) nucleosemdes@gmail.com 	 kitarizlo 

Vitória da Conquista, 03 de junho de 2020. 

Atenciosament 

August 	 Leal 	 Michael Fa 	Alencar Lima 
Coorde 	 rativo/SEMDES 	 Secretário Mun. de Desenvolvimento Social 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 

CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 (SETE) E CONSOLMA 
CONTRATUAL DA SOCIEDADE DIGICOPY DIGITAL COPIADORA 

CNPJ n° 06.135.679/0001-02 

IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em 

04/02/1983, divorciado, empresário, CPF n°  814.933.555-20, carteira de identidade n° 

1135858616, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado Avenida Olivia Flores, 

84, Apt. 803. ED. Vila Florença, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028- 

100, Brasil; e 

ARUAN TEIXEIRA ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em 09/0311990, 

solteiro, empresário, CPF n° 032.271.095-22, carteira de identidade n° 1142044386, 

órgão expedidor SSP - BA, residente e 'domiciliado na Rua Iluminato, 54, Centro, 

Bramado, Bailia, CEP 46.1000-000, Brasil. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial DIGICOPY DIGITAL 

COPIADORAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 

arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29202658079, com 

sede na Rua Nova Zelandia, 02, Casa, Bnh, Candeias, Vitória da Conquista, BA, CEP 

45.000-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa „Turidica/MF sob o n° 

06.135.679/0001-02, deliberam de preno e comum acordo ajustarem a presente 

alteração contratual e Consolidação contratual, nos termos da Lei n' 10.406/ 2002, 

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passará a exercer suas atividades na Avenida 

Jesiel Norberto, 693, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028-492. 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e.  o cumprimento dos .direitos e 

obrigações resultantes do contrato social permanece Vitória da Conquista, Bahia. 

CONFERE COM ORIGINAL 
EM .C2121,....—U.C2r 

Reg: 81900000288526 
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Vanusa Oliveira Macedo 
Mat. C7-13Á 93-3 

Certifico o Registro sob o n° 97865596 em 06/06/2019 
Protocolo 197092659 de 05/06/2019 
Nome da empresa DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA NIRE 29202658079 
Este documento pode ser verificado em http://reainjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 117043570853072 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

JUCEB 



Adson  
/14,e 

_ Comi 
-- ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 (SETE) E CONSOLIDAÇAO "" 

CONTRATUAL DA SOCIEDADE DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS L 

Ca 
rvelho 

/citação 
CNP.' n° 06.135.679/0001-02 

Em face dás alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes. 

11(AR° TEIXEIRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido em 

04/02/1983, divorciado, empresário, CPF n° 814.933.555-20, carteira de identidade n° 

1135858616, órgã.o expedidor SSP - BA, residente e domiciliado Avenida Olivia Flores, 

84, Apt. 803, ED. Vila Florença, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028- 

100, Brasil: e 

ARUAN TEIXEIRA ANDRADE, nacionalidade brasileira, nascido cm 09/03/1990, 

solteiro, empresário, CPF n° 032.271.095-22, Carteira de identidade n° 1142044386, 

órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua lluminato, 54, Centre, 

Brumado, Bahia, CEP 46.1000-000, Brasil. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial DLGICOPY DIGITAL 

COPIADORAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente 

arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29202658079, com 

sede na Avenida Jesiel Norberto, 693, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 

45.028-492, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/IVIT sob o n° 

06.135.679/0001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 

Consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 

estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Sociedade girá sob .o nome empresarial de: DIGICOPY 

DIGITAL COPIADORAS LTDA, e tem sua sede na Avenida Jesiel Norberto, 693. 

Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028-492; 

Req: 81900000288526 	 i 	 CONFERE COM ORIGINAL 
Em.U./06,  • .2t7 

Páeina 2 

Are,-.2„2  

Certifico o Registro sob o n° 97865596 em 06/06/2019 	
Ma 
ntna 

OnVeira MacedoMacedot. f)7 , Protocolo 197092659 de 05/06/2019 
Nome da empresa DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA NIRE 29202658079 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 117043570853072 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Gerai 	
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Ads 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 (SETE) E CONSOLIDA 

CONTRATUAL DA SOCIEDADE DIGICOPY DIGITAL COPIADO 

CNP, n° 06.135.679/0001-02 

1? 

"lho 
8.0 

/citação  

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto de exploração da sociedade são as seguintes 

atividades: 

CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

4751-2/01 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática 

4789-0/07 Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório 
4647-8/01 Comércio Atacadista de. Artigos de Escritório e de Papelaria 

4651-6/02 Comércio Atacadista de Suprimentos para informática 	 . 

4651-6/01 Comércio Atacadista de Equipamentos de informática 

7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  

9511-8/00 Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos 

1111 	
CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 17.02.2004 e seu 

prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$80.000,00 (oitenta mil reais), 

divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real), cada 

uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, conforme abaixo: 

sócios QUOTAS I 	CAPITAL 

IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE 79.200 	4 	R$ 79.200,00 99% 

ARUAN TEIXEIRA ANDRADE 800 	RS 800.00 1% 

TOTAL 80.000 	R$ 80.000,00 100% 

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 

igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postos à 

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Req: 81900000288526 

CONFERE COM °MINN. 
EM  cP /0ãik2L-0  

Vanusa Oliveira iviaceclo 
Mat. 07-13193-3 

PáRirla 3 

JUCEB 

Certifico o Registro sob o n° 97865596 em 06/06/2019 
Protocolo 197092659 de 05/06/2019 
Nome da empresa DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA NIRE 29202658079 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 117043570853072 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral \2 
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Mat. •alVath0 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 7 (SETE) E CONSOLIDAÇÃCIwrniss 	8-0 

CONTRATUAL DA SOCIEDADE DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS L 	/citação  

CNP.' if 06.135.679/0001-02 

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao 

Sócio IICA.R0 TEIXEIRA DE ANDRADE com os poderes e atribuições de 

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, 

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do(s) outro(s) sócio(s). . 

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios podem de comum acordo, fixar retirada mensal, a 

titulo de "pró-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes, 

importãncia esta que será levada a conta de despesas gerais da sociedade. 

Parágrafo Único — Caberá retirada de Pró-Labore somente ao sócio que der tempo 

integral à sociedade. 

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os 

administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 

elaboração do inventário do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, 

os sócios deliberarão as contas e designarão administrador quando for o caso. 

CONFERE COM ORIGINAL 
Req: 81900000288526 	 Página 4 

Vanusa Oliveira Macedo 
Mat. 07-13i 

Certifico o Registro sob o n° 97865596 em 06/06/2019 
Protocolo 197092659 de 05/06/2019 
Nome da empresa DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA NIRE 29202658079 

al\--UCEB 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 117043570853072 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 



Ads 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 (SETE) E CONSOLIDAÇACCorn 
CONTRATUAL DA SOCIEDADE DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS L 

CNN n° 06.135.679/0001-02 

Ca /valho  
878o 
Licitação  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá 

abrir escritórios, agências, filiais e depósitos em qualquer parte do pais, destacando-se 

do Capital Social as parcelas necessárias às atividades de cada departamento que por 

ventura ser instalado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou•dos sócios remanescentes, o valor de 

seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da lei, 

que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 

relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Vitória da Conquista —

Bahia para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 

contrato; 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Reg: 81900000288526 

CONFERE COM ORIGINAL 
Em  02,2,.....euz). 

4t)  
Vanusa Ciiveira Macedo 

Mat C 7- I..? 0?-2; 

Página 5 

VITORIA DA CONQUISTA, BAHIA, 12 de março de 2019. 

Certifico o Registro sob o n° 97865596 em 06/06/2019 
Protocolo 197092659 de 05/06/2019 
Nome da empresa DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA NIRE 29202658079 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 117043570853072 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 	
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 (SETE) E CONSOLIDAÇÃO 
CONTRATUAL DA SOCIEDADE DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTD 

CNP.' n° 06.135.67910001-02 

k 

	  ÇGL-)2  

ARUAN TEIXEIRA ANDRADE 

CPF: 032.271.095-22 

LKARO TELXEIRA DE ANDRADE 

CPF: 814.933.555-20 

• 
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Ramo „,,,.„.,.„.„„„,„ ................... 	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim 
entos de informática 

Endereço 	  AVENIDA JESIEL NORBERTO, 693 

Complemento „... .......... 

CANDEIAS 

VITORIA DA CONQUISTA 

BA 

06.135.679/0001-02 

064425100 

29202658079 Data registro: 17/02/2004 

410071 

VITORIA DA CONQUI TA, 01/01/2019 

• Bairro ...... . ...... ....„...„. . ............. ,: 

Município 	 ° 

Estado 	.„ ............ 	............. „,„.„,„,: 

Inscrição no CNP.) 	 • 

Inscrição Estadual 	 

Registro na junta 	 •  

Inscrição Municipal....,..., . ...... . ...... .: 

George Paive.,  Cunha 
CONTADOR 

CPF: 049,711.4354n 
CRC-BA 037825t0-4 



IKARO TEIXEIRA DE A ilRADE 
SOCIO ADMINISTRADOR 
CIF: 814.933.555-20 

Ad 
arv,n. 

Folha: 
Número livro: 

Empresa: DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 

C.N.P.3.: 	06.135.679/0001-02 
Insc. Junta Comercial: 29202658079 Data: 17/02/2004 
Endereço: 	AVENIDA JESIEL NORBERTO, 693, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA/BA, CEP 45028-492 
Balanço encerrado em: 31/12/2019 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Co 8

C
78.0-• wo 

Descrição 	 icjf,RáuS'a!do  

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 	 ;3.74 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 	 17.71 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 	 E 

SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 	 5.E 

ICMS 	DIFAL 

ICMS - ANT. PARCIAL 

e 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 8.3: 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 7.54 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.2 

PRÓ-LABORE A PAGAR 8 

RESCISÃO A PAGAR 3.4 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 7' 
INSS A RECOLHER 3 

FGTS A RECOLHER 3 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 54.3C 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 54.3C 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 54.3C 

MÁQUINAS EM COMODATO- BRASCOPY 54.3 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.315.64 

CAPITAL SOCIAL 80.00 

CAPITAL SUBSCRITO 80.00 

CAPITAL SOCIAL 80.01 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.235.64 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.235.64 

LUCROS ACUMULADOS 1.235.6. 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
1.395.998,41 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) 

VITORIA DA CONQUISTA, yq, 31 de Dezembro de 2019 

‘":—.... 

dÉORGE PAIVA CUNHA 
Reg. no CRC - BA sob o No, 037825/0-4 
CPF: 049.717.435-96 

Gec,n-ge Paiva 
CONTADOR 

CPF: 049,717.435-V3 
CRC—BA 037825/0-4 

CONFERE COM ORIGINAL 
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Vanusa Oliveira Macedo 
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Empéesa: 	DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 	 Folha: 
C.N.P.J.:, 	06.135.679/0001-02 	 NL!rna 

' Insc. Junta Comercial. 29202658079 Data: 17/02/2004 
Endereço: 	AVENIDA JESIEL NORBERTO, 593, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA/BA, CEP 45028-492 

"Ida° Sa 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 M 

Co R "" 

o 
0053 

ivro: 	0011 

alva/h°  
8-o Descrição Saldo ID/taoirotal 

RECEITA BRUTA 

VENDA DE MERCADORIAS 412.623,96 
SERVIÇOS PRESTADOS 469.370,15 8p1,9944j, 
RECEITA COM LOCACAO 

RECEITA COM ..00ACAO 36.104,83 0,104.83 22-098.94 

DEDUÇÕES 

(•) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (18.610,68) 
ISSQN RETIDO (13.643,26) 

(-) SIMPLES NACIONAL (78.802,88) (111.056.821 (111.056.82) 

RECEITA LÍQUIDA 302.042,12 

CMV 

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (301.741,58) (301.741.58) ;301.741.58j 

LUCRO BRUTO 55.30034  

41, r)ESPESAS OPERACIONAIS /227,65151J 

DESPESAS ADMNISTRAITVAS 

SALÁRIOS E ORDENADOS (18.776,27) 
PRÓ-LABORE (11.976,00) 
13° SALÁRIO (1.675,86) 
FÉRIAS (8.208,53) 
FGTS (8.999,07) 
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS (4.700,15) 
TAXAS DIVERSAS (675,70) 
MULTAS DE MORA (668,63) 
ICMS • ANTECIPAÇÃO PARCIAL (8.519,69) 
ICMS - MAT. USO E CONSUMO (14.015,59) 
ENERGIA ELÉTRICA (1.965,06) 
ÁGUA E ESGOTO (690,65) 
TELEFONE/INTERNET (1,537,19) 
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (5.979,00) 
MENSAUDADE SISTEMA (3.417,50) 
INSTITUTO ELIVALDO LODI (1,000,00) 
FRETES E CARRETOS (5,019,01) 
CIEE (4.568,92) 
MATERIAL PARA USO OU CONSUMO (125.260,72) W2,653.541 (227.651.5,1) 

0110 RESULTADO OPERACIONAL 277.647.0Q  

VITORIA DA CONQUISTA, BA, 31 de Dezembro de 2019 
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CONTADOR 

CPF: 049.717.435-8 
CRC-BA 037825/0-4 

-,dEORGE'PAIVA CUNHA 
Reg. no CRC - BA sob o No. 037825/0-4 
CPF: 049.717.435-96 

IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE 
SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 814.933.555-20 

Sistema ':cerciado para GEORGE PAIVA CUNHA 
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:277,647.0Q  

Co 

Empresa: DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 
• C.N.P,J:: 	06.135.679/0001-02 

Insc. Junta Comercial: 29202658079 Data: 17/02/2004 

11/ 	
Endereço: 	AVENIDA JESIEL NORBERTO, 693, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA/6A, CEP 45028-492 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 

Descrição 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

VITORIA DA CONQUISTA, BA, 31 de Dezembro de 2019 

R 	'IKARO TEIXEIRA DE ANDRADE 
SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 814.933355-20 

Saldo 

OEORGE PAIVA CUNHA 
Reg. no CRC BA sob o No, 037825/0-4 
CPF: 049,717.435-96 

George Paivz' Cunha 
CONTADOR 

CPF: 049,717.435-80 
CR C-BA 037825/0-4  
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George Pelve Cunha 
CONTADOR 

CPF: 049.717,4354Y.'.  
CRC-BA 037825/0-4  
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GEORGE'PAIVA CUNHA 
Reg. no CRC - BA sob o 
CPF: 049.717.435-96 

No. 037825/0-4 
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Livro Diário 
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citação  
Contém este livro 	66 folhas numeradas do No. 	1 ao 	66 emitidas através de processa 
de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/20 

Nome da Empresa 	 ' DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA 

Ramo 	 • Comércio varejista especializado de equipamentos e suprim 
entos de informática 

Endereço 	 • AVENIDA JESIEL NORBERTO, 693 

Complemento 	  

Bairro 	  CANDEIAS 

Município 	 • VITORIA DA CONQUISTA 

Estado 	 • BA 

Inscrição no CNP.] 	 • 06.135.679/0001-02 

Inscrição Estadual 	 • 064425100 

Registro na junta 	 • 29202658079 Data registro: 17/02/2004 

Inscrição Municipal 	 • 410071 

• 

5 	VITORIA DA CONQUISTA, 31/12/2019 
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e 
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o 

IKARO TEIXEIRA D ANDRADE 
SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 814.933.555-20 
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PREFE1TUR A 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 	
Ads 

 
Coordenação Administrativa Fone: 3429-9425/ Fax: 3429-9409 

nucleosemdes@gmail.com  

• 

ANEXO 1 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

Digicopy — Digital Copiadoras Ltda, inscrito no CNPJ n° 06.135.679/0001-02, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) Ikaro Teixeira Andrade, portador(a) da Carteira de 
Identidade n2  1135858616 e do CPF n2  814.933.555-20, DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei n°  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2  9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

Vitória da Conquista, 03 de Junho de 2020. 

....... 	. 

Ikaro Teixeira de Andrade 

r06.1.35.679/0001-02-1  
Digicopy - Digital Copiadoras Ltda 

Rua: Jesiel Norberto n2  693 
Bairro: Candeias / CEP: 45028492 

Vitória da Conquista - Bahia 

Avenida Juracy Magalhães, n° 182, Jurema. 
	 Fone: (77) 3429-9425109 

CEP: 45023-490 - Vitória da Conquista - Bahia 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Administração 
www.pmvc.ba.gov.br  

     

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 016/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23533/2020 

Ao quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sr. Adson Santos Carvalho, 
Primeira Relatora, Srta. Meg de Sousa Marques e Segundo Relator Sr. Elbert Cleber de 
Santana Monteiro, para apreciar pedido de contratação direta, por dispensa de licitação, de 
COMPUTADORES E NOTEBOOK para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus, conforme art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), 
solicitado por meio da CI 136/2020-COORD.ADM/SEMDES, tendo como ordenador de 
despesa o Sr. Michael Farias Alencar Lima, com a finalidade de contratação direta por 

• 
Dispensa de Licitação da pessoa jurídica DIGICOPY DIGITAL COPIADORAS LTDA, com 
endereço à Avenida Jesiel Norberto, n° 693, Bairro Candeias, Vitória da Conquista — BA, CEP 
45028-492, inscrita no CNPJ sob o n° 06.135.679/0001-02. A contratação faz-se imperiosa 
para aquisição de COMPUTADORES E NOTEBOOKS a serem utilizados nos CRAS em 
razão da descentralização dos atendimentos das equipes do Cadastro Único/Bolsa Família, cujo 
objetivo em resumo é o aumento da capacidade de resposta do SUAS no atendimento às 
famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da pandemia 
da doença COVID-19 (Coronavírus), bem como evitar o alastramento do contágio do vírus em 
razão das aglomerações e do tempo de exposição das pessoas, levando em consideração a 
proteção tanto aos usuários quanto aos servidores que atuam nos setores. A Organização 
Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que o coronavírus, responsável 
pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por diversas partes do mundo, a ponto 
de tal situação merecer ser caracterizada como uma pandemia. No Brasil, já há vários casos e a 
totalidade do território nacional já foi considerada em situação de transmissão comunitária, 
aquela em que não é mais possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade favorece o 

• aumento drástico do contágio virai e dificulta o combate à situação pandêmica. Com  isso, os 
governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas medidas de combate à 
transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados pela COVID-19 à saúde 
da população e à economia da nação brasileira sejam o menor possível. Nesse ponto, ressalta-
se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019. A contratação em comento, visa o fornecimento de equipamentos de informática (14 
computadores padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades de Atendimento 
que integram o Sistema Único de Assistência Social em Vitória da Conquista - BA, com vistas 
a potencializar o processo de descentralização do atendimento das equipes do Cadastro Único 
(CadÚnico)/Bolsa Família. Além disso, a aquisição permitirá a ampliação da capacidade de 
atendimento das equipes que atendem os usuários que necessitam ser inseridos no Cadastro 
Único (CadÚnico) ou então das famílias que precisam atualizar seus cadastros junto à esse 
importante sistema que permite o acesso a programas e beneficios socioassistenciais, de modo 

Ata de Dispensa 
Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8518 / 3424-8515 / 3424-8516 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
compraspmvc@gmail.com  

Q 
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Ata de Dispensa 
Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8518 / 3424-8515 / 3424-851 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
compraspmveggmail.com  
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a mitigar os efeitos da calamidade pública provocada pela COVID-19, com ambém atender 
as medidas preventivas adotadas pelo município para o enfrentamento a este vírus, garantindo, 
emergencialmente, aos usuários do SUAS proteção social em um momento em que as 
vulnerabilidades e riscos sociais se intensificaram. A Lei Federal 13.979/2020, publicada pelo 
Governo Federal, apresenta medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública por 
conta do COVID-19 (Coronavírus), entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. 
A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do COVID-19 (Coronavírus) declarada no dia 04 de 
fevereiro de 2020. A escolha do pretenso fornecedor, a Unidade Solicitante justifica que a 
escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. A 
empresa DIGICOPY - DIGITAL COPIADORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.135.679/0001-
02 é detentora de menor preço e foi declarada vencedora do presente processo. A realidade 
trazida pelo COVID-19, substancialmente, impactou em nossas ofertas exigindo de toda a rede 
socioassistencial a necessidade de reavaliar seus processos de trabalho e as metodologias 
utilizadas na materialização dos serviços e programas imprescindíveis para à população mais 
vulnerabilizada. A resposta da Assistência Social não poderia ser outra, senão, guardadas as 
devidas cautelas e orientações advindas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de 
Saúde, de enfrentar a realidade garantindo às famílias assistidas pelo SUAS o acesso 
qualificado às informações e orientações necessárias para preservação da vida em todas as suas 
dimensões. E para além disso, garantir o acesso a programas e beneficios assistenciais. No 
tocante à Política Municipal de Assistência Social, as ações propostas pela SEMDES visaram 
ampliar a capacidade de reposta do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) às famílias e 
indivíduos que mais passaram a demandar proteção social estatal. Sendo assim, enquanto 
órgão gestor responsável pela operacionalização do SUAS no plano local, elaborou Portarias e 
Notas Técnicas que objetivaram orientar, recomendar e normatizar as medidas temporárias 
para fins de prevenção e o enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional 
proveniente da COVID-19, no âmbito da rede socioassistencial, em complementação ao 
Decreto Municipal n° 20.203/2020. Logo, a reorganização do funcionamento das Unidades de 
Atendimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (CRAS, CREAS, 
CadÚnico/Bolsa Família, etc) em Vitória da Conquista e, consequentemente, do conjunto de 
serviços (nos termos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais — Resolução 
CNAS n° 109/2009), programas (Programa Bolsa Família, Acessuas Trabalho, etc), beneficios 
e projetos ofertados nessas Unidades Socioassistenciais teve como finalidade principal o 
aumento da capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em 
situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19. 

Conforme disposição das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional 
hipótese de contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos casos em que o objeto 
contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 
2020, prevê que a licitação é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive 
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de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. A dispensa de 
licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar 
a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Todas 
as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), 
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 
18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal 
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 
Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de 
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação 
ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Também, a Lei Municipal n° 13.292, de 06 de 
abril de 2020, que declarou o Estado de Calamidade Pública no município de Vitória da 
Conquista, prevê no artigo 6° a dispensa de licitação para o enfrentamento da Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN), in verbis, é dispensável a licitação para 
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, nos termos da Lei Federal n°13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela 
Medida Provisória 926, de 2020, trata-se de hipótese de contratação direta temporária e 
destinada a uma política de saúde pública específica, o enfrentamento da emergência 
decorrente do coronavírus. A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei Federal n° 
13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. Assim uma vez 
cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no contexto fático da unidade 
federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a realização de dispensa de licitação por 
tal fundamento. A única ressalva a essa regra não diz respeito à hipótese de incidência para a 
realização da dispensa em si, mas apenas quanto à duração dos contratos pactuados sob égide 
da Lei, que perdurarão até o termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual 
rescisão, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 
826/2020. No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado 
no pretenso contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual 
situação do mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações necessárias à 
escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste entendimento está no fato de que 
na correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de concordância com a 
escolha do fornecedor executante, bem como, com a compatibilidade do valor apresentado pela 
pretensa contratada, informação confirmada através da aposição ao Sr. Michael Farias Alencar 
Lima, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e responsável pela contratação 
analisada. O objeto a ser avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO — 2061 e ELEMENTO —
44.90.52.00 SUB ELEMENTO — 01 e FONTE DE RECURSO — 29 - Recurso: 93.749-5 
FNAS/IGD BF. O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência dar-
se-á no importe total de R$ 72.450,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais). A 
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compra realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é para entrega imediata 
e integral, aplicando o § 4° do Artigo 62 da lei 8666/93, devendo ser concretizada em até no 
máximo 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). 
O instrumento de contrato é obrigatório no caso cujos preços estejam compreendidos, 
entretanto é facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço (grifo nosso). É dispensável o "termo de contrato" 
e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. O 
responsável técnico para recebimento das mercadorias será o Sr. Augusto Jorge José Leal. 
Portanto, tendo a Administração verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado 
que o valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, 
resolve, a Comissão de Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela 
com base no art. 4° da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 038/2020 emitido pela Procuradoria Jurídica em 02 de junho 
de 2020, assinado pelo ordenador de Direito, Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos. Ressalta-
se que a consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada 
pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões emitidas na 
ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Meg de Sousa Marques, lavrei a 
presente ata, que dato e assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 05 de junho de 2020. 

Ads n 
Pr id 

os Carvalho 
nte Comissão de Licitação 

Me de ousa Marques 
Pri eira Relatora 

Ata de Dispensa 
Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8518 / 3424-8515 / 3424-8516 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
compraspmvc@grnail.com  
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levar à morte do cidadão que dela precisa. Objetiva-see, 	proMcionar 
Cita - 

condições mínimas de vida saudável a todos os munícipes, sem interrupção, sob 
pena de transgredir direitos constitucionais a eles assegurados. Fica assim 
caracterizada a emergência, no intuito de não interromper os serviços de assistência 
à saúde da população prestada pelo Hospital Municipal Esaú Matos, como também 
prevenir a disseminação virai, e garantir a segurança dos profissionais que atuam na 
referida unidade. Portanto, com base nos fatos citados acima, no artigo 24, IV, da Lei 
8.666/93 e no parecer jurídico, n° 133/2020, emitido pela Procuradoria Jurídica da 
FSVC, resolve a Comissão de Licitação julgar dispensável o processo licitatório. O 
valor do contrato é de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sendo sua vigência 
de 06 (seis) meses a partir da assinatura do mesmo. Nada mais havendo a tratar eu, 
Mônica Rodrigues Andrade Ribeiro,  primeira relatora, lavro a presente ata que dato e 
assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

• Vitória da Conquista, 04 de junho de 2020. 

Cleyson Marques Rodrigues 
Presidente da Comissão de Licitação 

Mônica Rodrigues Andrade 
Primeira Relatora 

Geovana Alves França 
Segunda Relatora 

Adjudico e Homologo 

Diogo Gomes de Azevedo Feitosa • 	Diretor Geral 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 016/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23533/2020 

Ao quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sr. Adson 
Santos Carvalho, Primeira Relatora, Srta. Meg de Sousa Marques e Segundo Relator 
Sr. Elbert Cleber de Santana Monteiro, para apreciar pedido de contratação direta, 
por dispensa de licitação, de COMPUTADORES E NOTEBOOK para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, conforme art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), solicitado por meio da 
Cl 136/2020-COORD.ADM/SEMDES, tendo como ordenador de despesa o Sr. 
Michael Farias Alencar Lima, com a finalidade de contratação direta por Dispensa de 
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Licitação da pessoa jurídica DIGICOPY DIGITAL COPIADO" LTDA, com 
endereço à Avenida Jesiel Norberto, n° 693, Bairro Candeias, Vitória da Conquista —
BA, CEP 45028-492, inscrita no CNPJ sob o n° 06.135.679/0001-02. A contratação 
faz-se imperiosa para aquisição de COMPUTADORES E NOTEBOOKS a serem 
utilizados nos CRAS em razão da descentralização dos atendimentos das equipes do 
Cadastro Único/Bolsa Família, cujo objetivo em resumo é o aumento da capacidade 
de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 
vulnerabilidade e risco social decorrente da pandemia da doença COVID-19 
(Coronavírus), bem como evitar o alastramento do contágio do vírus em razão das 
aglomerações e do tempo de exposição das pessoas, levando em consideração a 
proteção tanto aos usuários quanto aos servidores que atuam nos setores. A 
Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que o 
coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por 
djyersas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como 
Ma pandemia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi 
considerada em situação de transmissão comunitária, aquela em que não é mais 
possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade favorece o aumento 
drástico do contágio virai e dificulta o combate à situação pandêmica. Com  isso, os 
governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas medidas de 
combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos causados 
pela COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira sejam o 
menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. A 
contratação em comento, visa o fornecimento de equipamentos de informática (14 
computadores padrão — intermediário e 10 notebooks), para uso nas Unidades de 
Atendimento que integram o Sistema Único de Assistência Social em Vitória da 
Conquista - BA, com vistas a potenpalizar o processo de descentralização do 
qándimento das equipes do Cadastro Unico (CadUnico)/Bolsa Família. Além disso, a 
.risição permitirá a ampliação da capacidade de atendimento das equipes que 
atendem os usuários que necessitam ser inseridos no Cadastro Único (CadÚnico) ou 
então das famílias que precisam atualizar seus cadastros junto à esse importante 
sistema que permite o acesso a programas e benefícios socioassistenciais, de modo 
a mitigar os efeitos da calamidade pública provocada pela COVID-19, como também 
atender as medidas preventivas adotadas pelo município para o enfrentamento a este 
vírus, garantindo, emergencialmente, aos usuários do SUAS proteção social em um 
momento em que as vulnerabilidades e riscos sociais se intensificaram. A Lei Federal 
13.979/2020, publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do COVID-19 
(Coronavírus), entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para 
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. A 
dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do COVID-19 (Coronavírus) 
declarada no dia 04 de fevereiro de 2020. A escolha do pretenso fornecedor, a 
Unidade Solicitante justifica que a escolha do pretenso fornecedor ocorreu após 
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realização de pesquisa de preços realizada. A empresa 	IYOPY - cIDIGITAL 
COPIADORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.135.679/0001-02 é de enfara de menor 
preço e foi declarada vencedora do presente processo. A realidade trazida pelo 
COVID-19, substancialmente, impactou em nossas ofertas exigindo de toda a rede 
socioassistencial a necessidade de reavaliar seus processos de trabalho e as 
metodologias utilizadas na materialização dos serviços e programas imprescindíveis 
para à população mais vulnerabilizada. A resposta da Assistência Social não poderia 
ser outra, senão, guardadas as devidas cautelas e orientações advindas do Ministério 
da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, de enfrentar a realidade garantindo às 
famílias assistidas pelo SUAS o acesso qualificado às informações e orientações 
necessárias para preservação da vida em todas as suas dimensões. E para além 
disso, garantir o acesso a programas e benefícios assistenciais. No tocante à Política 
Municipal de Assistência Social, as ações propostas pela SEMDES visaram ampliar a 
capacidade de reposta do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) às famílias e 
iffilivíduos que mais passaram a demandar proteção social estatal. Sendo assim, 
enquanto órgão gestor responsável pela operacionalização do SUAS no plano local, 
elaborou Portarias e Notas Técnicas que objetivaram orientar, recomendar e 
normatizar as medidas temporárias para fins de prevenção e o enfrentamento da 
emergência de saúde de importância internacional proveniente da COVID-19, no 
âmbito da rede socioassistencial, em complementação ao Decreto Municipal n° 
20.203/2020. Logo, a reorganização do funcionamento das Unidades de Atendimento 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (CRAS, CREAS, CadUnico/Bolsa 
Família, etc) em Vitória da Conquista e, consequentemente, do conjunto de serviços 
(nos termos na Tipfficação Nacional dos Serviços Socioassistenciais — Resolução 
CNAS n° 109/2009), programas (Programa Bolsa Família, Acessuas Trabalho, etc), 
benefícios e projetos ofertados nessas Unidades Socioassistenciais teve como 
finalidade principal o aumento da capacidade de resposta do SUAS no atendimento 
às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente 
d COVI D-19. 
CV).. forme disposição das medidas previstas no mencionado diploma legal é a 
excepcional hipótese de contratação de bens, serviços e insumos sem licitação, nos 
casos em que o objeto contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O 
art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020, prevê que a licitação é dispensável a licitação para 
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. A dispensa de licitação a que se 
refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no 
§ 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. Excepcionalmente, será possível a 
contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam 
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com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de Ii Wção ou contratar 
com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprov... ente, de única 
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Também, a Lei Municipal n° 13.292, 
de 06 de abril de 2020, que declarou o Estado de Calamidade Pública no município 
de Vitória da Conquista, prevê no artigo 6° a dispensa de licitação para o 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPIN), in verbis, é dispensável a licitação para aquisição d e bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, nos termos da 
Lei Federal n°13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória 
926, de 2020, trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a 
uma política de saúde pública específica, o enfrentamento da emergência decorrente 
do coronavírus. A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei Federal n° 
13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. Assim 
tilka vez cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no 
contexto fático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a 
realização de dispensa de licitação por tal fundamento. A única ressalva a essa regra 
não diz respeito à hipótese de incidência para a realização da dispensa em si, mas 
apenas quanto à duração dos contratos pactuados sob égide da Lei, que perdurarão 
até o termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, nos 
termos do art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 826/2020. 
No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado 
no pretenso contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na 
atual situação do mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações 
necessárias à escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste 
entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente 
processo, há manifestação de concordância com a escolha do fornecedor executante, 
bem como, com a compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, 
in ormação confirmada através da aposição ao Sr. Michael Farias Alencar Lima, 
M.retário Municipal de Desenvolvimento Social e responsável pela contratação 
analisada. O objeto a ser avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO — 2061 e 
ELEMENTO — 44.90.52.00 SUB ELEMENTO — 01 e FONTE DE RECURSO — 29 -
Recurso: 93.749-5 FNAS/IGD BF. O valor para aquisição dos materiais descritos 
neste Termo de referência dar-se-á no importe total de R$ 72.450,00 (setenta e dois 
mil, quatrocentos e cinquenta reais). A compra realizada pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social é para entrega imediata e integral, aplicando o § 4° do Artigo 
62 da lei 8666/93, devendo ser concretizada em até no máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). O instrumento de 
contrato é obrigatório no caso cujos preços estejam compreendidos, entretanto é 
facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como cada-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço (grifo nosso). É 
dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a 
critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra 
com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
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obrigações futuras, inclusive assistência técnica. O res. 	. -1 técnico para 
recebimento das mercadorias será o Sr. Augusto Jorge José Leal. Portanto, tendo a 
Administração verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que o 
valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele praticado no 
mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo 
administrativo em tela com base no art. 4° da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 038/2020 emitido pela 
Procuradoria Jurídica em 02 de junho de 2020, assinado pelo ordenador de Direito, 
Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos. Ressalta-se que a consulta acerca da 
regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada pela comissão, 
encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões emitidas na 
ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Meg de Sousa 
Marques, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais 
membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 05 de junho de 2020. 

Adson Santos Carvalho 
Presidente Comissão de Licitação 

Meg de Sousa Marques 
Primeira Relatora 

Elbert Cleber de Santana Monteiro 
Segundo Relator 

Adjudico e Homologo 
Herzem Gusmão • 	Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO PE SRP N° 
009/2020 

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2020 — 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13.216/2020. 

Objeto: ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
JUNTO À COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS, VINCULADA A 

dom.pmvc.ba.gov.br  
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasilei a - I Prasil 
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