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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Coordenação Administrativa Fone: 3429-9425! Fax: 3429-9409 
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Cl. N°. 148/2020-COORD.ADM/SEMDES Vitória da Conquista, 12 de junho de 2020. 

DA: Coordenação Administrativa 
S D 

.'\...D _v.-fl, y 
PARA: EMA '(_~!-/ y•· - ,.x-, ff . 
ATT: Sr. Kairan Rocha Figueiredo ~ / bl1l1P P /,..-.P-
MD. Secretário Municipal de Administração ~ - ~u O . 0/ · . 1. 1P. . e~o 

.... t.t, rp.I~..L~·· ~'f:.ae9' o"' . ~ ~ 

tJ ~}..F' . .. vJP"· ~o ~l~ >~ .>q( ~ 
I~ I I"' . '"~c ~· "''ll<' Senhor Secretário, 'ri ,,, .. - 't ~01 ·'"'l>'íl r:,<f>N • ...M\\0 l ,._ 

• ?ôUww·l~~) 
""~ Ao tempo em que o cumprimentamos, vimos solicitar de Vossa Senhoria, por 

encaminhamentos necessários para empenho, por meio de Dispensa de Licita 

• contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com um veíC\.ilo tipo 

van, de 16 lugares, com motorista e combustível, para a prestação de serviços no transporte 

das equipes técnicas e usuários do Sistema Único de Assistência Social Municipal, frente às 

ações socioassistenciais descentralizadas, as quais foram ampliadas em virtude da adoção 

de medidas de prevenção ao Coronavírus/COVID-19 no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos 

termos da Portaria n° 369 de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania. Estas novas 

ações socioassistenciais visam 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 processo. 

• Órgâo: 28002802082440122055 

• Atividade: 2055 

• Elemento de Despesa: 33903900 

• Sub-elemento: 02 

• Fonte de Recurso: 29 

• Recurso: 11 3.226-1 

• Valor Total da Despesa: RS 37.500,00 (Trinta e sete mil, quinhentos reais) 

Avenida Juracy Magalhães, n' 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429-9425/09 
CEP: 45023·490 · Vitó ria da Ccnquista c Bahia 
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Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com um veículo 

tipo van, de 16 lugares, com motorista e combustível, no transporte das equipes técnicas e 

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

Complexidade, frente às ações socioassistenciais que foram ampliadas e descentralizadas 

em face das medidas de prevenção ao Coronavírus-COVID-19 no âmbito do Sistema único 

de Assistência Social SUAS, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos 

tennos da Portaria n• 369 de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania". 

Vigência do Contrato: de 01 de julho de 2020 até 31 /1212020 . 

• Fiscal do Contrato: Vanessa Severino Santos Silva, matrícula 24.205-7 
• Servidor responsável pela realização das cotações: Augusto Jorge José Leal, 

matrícula n• 24.440-0. 

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

Quadro comoarativo dos valores encontrados 

Item Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

(Eiio Amorim) 
{A.H. Turismo) {Eiiomar Transportes 

Empresa) 
1 R$ 37.500,00 R$ R$ 45.000,00 RS R$ 42.000.00 

Desde já agradecemos a atenção dispensada. 

Atenciosamente, 

Dulciné a ho de Oliveira 
Agente Ad inistrativo 

Mloh"l F o~ ,Í;,.,,. Umo 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

I 

____ ,, .... _ .. ,, ........ ________________ _ 
Avenida Juracy Magalhães, n• 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429·9425/09 
CfP: 45023·490 • Vitória da Conquista · ilahia 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

(Processo Administrativo n. • 24229/2020 

-~-~aiMW&W#MiDD~M:1WM&®MW*W4Wlm 
1.1 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social- SEMDES 

2.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com um 

veículo tipo van, de 16 lugares, com motorista e combustível, para a prestação de 

serviços no transporte das equipes técnicas e usuários do Sistema Único de 

Assistência Social Municipal. frente ás ações socioassistenciais descentralizadas, 

as quais foram ampliadas em virtude da adoção de medidas de prevenção ao 

Coronavirus/COVID-19 no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nos termos da Portaria n° 

369 de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania. Estas novas ações 

socioassistenciais visam mitigar os efeitos da calamidade pública provocada pela 

COVID-19. como também atender as medidas preventivas adotadas pelo município 

para o enfrentamento a este vlrus, garantindo, emergencialmente. aos usuários do 

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

se intensificaram. 

2.2. 0 prazo de vigência da contratação é de 01 de julho de 2020 até 31 de dezembro 

de 2020. prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93 . 

2.3 Prestação de Serviços em veiculo tipo van, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Instrumento: 

Veículo Tipo VAN 

ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO DO QUANT KM/ Quant. Valor I Valor Total 
MATERIAL mês Km a Mensal 

ser 
contrata 
da 

__ Q~:--1-..A-1--==-.......1~--
Avenida Juracy Magalhães, n• 182. Jurema. 
Fone: (77) 3429·9425/ 09 
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Serviço 01 
executado em 
veículo tipo van, I 
com motorista e 
combustível, com 
capacidade 
mm1ma de 16 

1 (dezesseis) 
lugares, com 05 
portas, com ar 
condicionado, em I 
bom estado de 
conservação, com 1 

até cinco anos de I 
fabricação, com 
documentação 1 

devidamente 
legalizada, que I 
será utilizada no I 
transporte de 
usuários, equ1pe 

\I técn~ca de 
serv1ços e I insumos, no 

I perímetro urbano I 
i e rural e viagens. ! 
I Quantidade 
máxima de 
km/mês: 2.500. 

' 2,500 15.000 R$ 6.250,00 R$ 37.500,00 

i 
I 
1

1 

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 sociai mais destacável na responsabilidade de gestão da 

SEMDES é a Política de Assístê i Social. Assim. ela exerce o comando do 

Avenida Juracy Magalhães, n• 182, Jurema. 
Fone: (77) 3429·9425/09 
CEP: 45023·490 · Vitória da Conquista · Bahia 
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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, beneficios, 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 infraconstitucicnal, emerge a lei Orgânica da 

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 11, 

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 tambêm 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 pais para fins de inclusão em programas de 

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

Avenida Juracy Magalhães. n• 182. Jurema. 
fone. (77) 3429· 9425/09 
CEP: 45023-490- Vitória da Conqu;sta - Sahia 
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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 ocasionada 

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 

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

Avenida Juracy ~:;~;~::.~n-' ;·-82-,-Ju-r-em- a.---f:;..;\.----f'o<--,r<----[X\ 
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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. 

Nessa mesma linha, é de conhecimento amplo o quanto que essa pandemia vem !Fazendo 

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. 

Outra vulnerabilidade que se potencializou neste período foi a relaciona!, já o confinamento 

das pessoas e famílias tem gerado disfuncionalidades familiares, as quais que têm 

ocasionado diversas situações de violações de direitos como por exemplo, o aumento nos 

casos de violência sexual contra crianças e adolescentes (públicos prioritários no campo da 

Política de Assistência Social). É preciso destacar, que essa vulnerabilidade exige uma 

maior atenção no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

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

socioassistenciais exigindo de toda a rede SUAS 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 

Avenida Juracy Magalhães. n• 182. Jurema. 
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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 no 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, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, os 

Centros Pops e o CadÚnico, instrumentos potentes de acesso dos usuários aos serviços, 

programas e benefícios socioassistenciais. 

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. 
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Conquista e, consequentemente, do conjunto de serviços (nos termos n ificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais - Resolução CNAS n° 1 09/2009), 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 beneficios socioassistenciais. Logo depois, 

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

por parte dos municipes 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 Assistência social - 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. 
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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 
potencializou o acesso a informações, assim como assegura 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 (inclusive com a adoção de estratégias que permitam uma 
maior proximidade das famílias referenciadas nestas unidades) e no próprio setor onde 
funciona o Programa do Bolsa Família na sede da SEMDES. 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. será fundamental 
potencializar as ações descentralizadas nos diversos territórios de Vitória da Conquista. 

Neste sentido, o curto tempo nas tomadas das ações são essenciais para reduzir os 
impactos da pandemia, bem como o seu alastramento, sendo um fator determinante a 
agilidade de executar as ações descentralizadas supracitadas (que exigem das equipes 

• técnicas maior proximidade do público usuário. sendo necessário, portanto, maior 
mobilidade das equipes nos territórios do município). e como uma das formas mais 
eficientes de medidas de enfrentamento e combate à COVID encontrada e tomada por esta 
Secretaria. 

Por todos estes motivos elencados elevou-se a demanda por veicules conduzindo-nos à 
necessidade de novas contratações para aumentar a frota e. assim, atender as ações 
sociais previstas para tal finalidade. 

Faz-se necessário mencionar. ainda, que a SEMDES sempre em busca da melhor 
organização dos setores, bem como de planejar melhores estratégias para o atendimento de 
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esta, e tantas outras. sejam sanadas em tempo hábil para não incorrer em prejuízos 

irreparáveis ao poder público. 

Neste sentido, temos em tramitação um processo licitatório para Sistema de Registro de 

Preços de locação de veículos, sob o número 69701/2019, porém ainda se encontra em 

tramitação e, delongará, dentro do que é habitual para este fim, cerca de noventa dias, 

aproximadamente, para que seja dado como concluído e, assim, poder se fazer 

contratações. Além disso, buscamos junto à outras Secretarias a possibilidade de nos 

concedermos "Carona" ou cessão de Ata, mas a única que dispunha de Ata disponível fora 

• a Secretaria Municipal de Saúde, porém, a empresa que tem a ata registíada não se 

interessou em prestar o serviço, alegando que a ata permite a prestação de serviço com 

motorista e que o quantitativo dos quilômetros que a SEMDES computa no final do mês para 

envio e efeito de pagamento era muito baixo e, portanto. não traria ganhos reais para a 

refeíida empresa. 

Outro ponto a ser estampado é que muitas das ações programadas para esta finalidade 

requerem trabalho em dias de sábado, domingo e feriados, outra questão de difícil 

negociação com a empresa que contatamos acima citada. 

Diante disto, e pela extrema urgência que o caso em tela exige, não nos restou outra opção 

a não ser nos inclinar para a realização da contratação por meio de Dispensa de Licitação, 

já que as ações de enfrentamento e combate à pandemia da COVID-19 nos cobram 

• celeridade, e esperar a completa finalização do processo licitatório resultará no não 

atendimento total dos usuários. 

Por tudo isso, e amparados na lei n• 3.979/20, no art. 4°, bem como na Portaria 369/2020 

do Ministério da Cidadania, em seu art. a•, alíneas I e VIII, é que justificamos essa 

contratação para a prestação de serviços em veículo tipo van. com motorista e combustível. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS. 

4.1. Os serviços indicados no item 2 caracterizam-se como bens comuns, nos termos do art. 

1 •, parágrafo único da Lei n• 10.520/2002 ele art. 4°, §1° do decreto municipal 20.191/2020. 

5. DA QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA. 
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5.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando a execução de serviço/ fornecimento similar ao objeto do 

presente Termo de Referência. 

5.1 .1 Os atestados apresentados deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) dados da empresa licitante: nome, CNPJ; 

b) dados da empresa cliente: nome. razão social, CNPJ, endereço; 

c} descrição dos serviços realizados com dados que permitam o amplo entendimento 

dos trabalhos realizados e que permitam identificar a compatibilidade e semelhança 

com o objeto da licitação; 

• d) dados do emissor do atestado: nome e contato; 

e) local, data de emissão e assinatura do emissor. 

• 

6. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
6.1. O prazo de início dos serviços ê de 72 horas. contados da emissão da Ordem de 

Serviços, no endereço especificado pela Coordenação Solicitante; 

6.2.0s serviços serão recebidos provisoriamente dentro do prazo de· 03 (três) dias corridos: 

pelo (a} responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência; 

6.3.0s serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. devendo ser ajustados 

no prazo de 48 horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da apl icação das penalidades; 

6.4.Por se tratar de prestação de serviços de transporte, o mesmo será avaliado diariamente 

e recebido definitivamente no prazo de 05 dias corridos, a contar do recebimento da 

declaração e planilha de acompanhamento e controle, emitidas pelo setor responsável e 

após a verificação da quantidade de quilômetros rodados, o que se dará no final de cada 

mês; 

6.5.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada. consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo; 

6.6.0 recebimento provisório ou definitivo do serviço não exclui a responsabilidade da 

·------
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6.7.A Contratante não se obriga a adquirir a totalidade dos itens/lotes, bem como dos 

quilômetros estimados, mas apenas os quantitativos necessários ao fiel e bom cumprimento 

das atividades inerentes a ela, estando lá apenas o registro dos preços que serão praticados 

durante sua vigência; 

6.8.Não há um quantitativo mínimo de quilômetros a ser solicitado pelo Contratante, 

devendo a empresa estimar seus custos para, se necessário, executar uma quantidade 

mínima de serviço solicitado, sem ônus para o Contratante: 

6.9.A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação 

• exigidas por lei. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7. 1. 1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

executados com as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja corrigido; 

7 .1 .4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação de 

• serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos: 

7 .1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados á execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.1.7.Fornecer ao CONTRATADO os elementos indispensáveis ao cumprimento do 

contrato, dentro de, no máximo, 1 O (dez) dias corridos da data de assinatura; 

7.1.8.Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 

na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 

(dez) dias corridos da sua assinatura; 

--~,~~ -=::::::::..~------·----~------
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7.1.9.Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato, visando a sua regularização; 

7.1 .10.Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 

7 .1.11. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento 

dos serviços; 

7.1.12.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

7.1.13.Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação 

contratual pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização; 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

8. 1. Submeter seu veículo à vistoria, no prazo determinado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SEMDES, através do órgão competente, no decorrer da 

prestação dos serviços, com a finalidade de verificar se permanece nas condições originais 

de segurança e bom estado de manutenção. 

8.2. Os serviços serão executados em veículo que trafegará em estradas pavimentadas ou 

não e deverá apresentar bom estado de uso e conservação e estar disponível para 

execução dos serviços imediatamente após a comunicação formal da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, sendo que os serviços serão executados nos dias, hora e locais 

estabelecidos, conforme descrito no item 18.1 deste Termo de Referência, podendo haver 

• alterações dos mesmos, desde que haja necessidade para tal fim. 

8.3. O veículo deverá estar predisposto para realizar os serviços, conforme necessidades da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inclusive para atendimento de viagens 

extras que se façam necessárias, ainda que aos Sábados, Domingos e Feriados, atendendo 

ao calendário de atividades determinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. 

8.4.0 município de Vitória da Conquista não se responsabilizará por prejuízos de qualquer 

natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira 

responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela atuação da mesma a serviços 

deste órgão, bem como prejuízos causados 
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8.5.Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, 

manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que 

resultem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade 

da empresa contratada. 

8.6.Pela prestação deste serviço o Contratante pagará à Contratada, mensalmente, o valor 

multiplicado pela quilometragem apurada no mês, conforme orientações da SEMDES e itens 

6.4, 16.3. 

8.7.A Contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de seu respectivo motorista na 

ação de dirigir e demais ações relativas ao trabalho executado, de forma a manter a 

• segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, sigilo quando 

houver. acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as 

providências necessárias para a regularização da situação e não repetição dos fatos que 

gerarem as reclamações. 

• 

8.8.A Contratada obriga-se a substituir o veículo quebrado ou defeituoso no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela 

Contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do 

translado interrompido, considerando as mesmas exigências quanto ao tipo de veiculo 

contratado, conforme 17.3. 

8.9.A contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a 

jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção do respeito e da cortesia no relacionamento 

entre colegas, passageiros e colegas da SEMDES . 

8. 10.Assistirà à Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da Contratada e 

solicitar sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento e conduta 

condizentes com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a 

respeitar e acatar as decisões da Contratante. 

8.11.A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados. 

cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos 

resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da 

Contratante. 

8.12.Caberá a contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais 

causados por seus empregados em bens patrimoniais da contratante, bem como por 

desaparecimento de quaisquer objetos e valeres encontrados em suas dependências, de 
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quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da Contratada. 

garantido o direito de defesa. 

8. 13.Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da 

Contratada, o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer 

fatura. permitida a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já 

pactuado. 

8.14.A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas. 

queixas e representações de qualquer natureza. decorrentes de sua ação ou omissão. 

8.15.0s empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

• Contratante, sendo da inteira responsabilidade da Contratada as obrigações sociais, 

previdenciárias e de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer 

despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à Contratante qualquer tipo de 

responsabilidade nem encargos de qualquer natureza. 

• 

8.16.A Contratada se comprometerá a cumprir e prestar todos os serviços objeto do 

processo licitatório de forma satisfatória, cumprindo com todas as determinações da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

8.17.Veiculo para vistoria 

8. 17 .1. Deverão ser observadas as especificações dos arts. 136 e 137 do Código 

de Trânsito Brasileiro; 

8.17.2.0 veiculo deverá estar com a documentação em dia, o que se comprova 

mediante a exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo -

CRLV, atualizado, bem como os documentos de habilitação do motori~ta 

exigíveis para o transporte e condução de pessoas. 

8.1 7 .3.A contratada, deverá atentar-se para os prazos determinados para as 

vistorias periódicas que, por ventura, forem realizadas nos veículos a serviço da 

SEMDES. 

8.18.A apresentação do documento de vistoria do veiculo deverá ser apresentada quando a 

SEMDES solicitar a Contratação para o serviço. 

8.19. A contratada se comprometerá a cumprir com o calendário das datas de vistorias 

elaboradas pela SEMDES, para não incorrer nas penalidades previstas na legislação, 

disponibilizando o veiculo para que o mesmo seja vistoriado conforme previsto no Edital de 

licitação. 
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8.20.Documentos de habilitação do motorista: 

8.20.1 .A empresa contratada deverá apresentar, no ato da contratação, os 

documentos pessoais do moiorista que irá realizar o serviço, como: Identidade, CPF, 

Comprovante de Residência e Carteira de Habilitação. 

8.20.2.Para os condutores de veículos de passeio e vans a exigência quanto à 

categoria da Carteira de Habil itação se dará conforme prevê o Art. 143 do Código 

Nacional de Trânsito, Incisos 11 e IV, em que: 

11 - Categoria 8 - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria 

A cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja 

lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de 

passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

§ 2o São os condutores da categoria 8 autorizados a conduzir veículo 

automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I do Código 

Nacional de Trânsito, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), 

ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista. (Incluído 

pela Lei n• 12.452, de 2011). 

8.21 .A Contratada se comprometerá, no prazo de 08 (oito) dias direto, e após a 

assinatura do contrato de prestação de serviço a identificar o veículo com adesivo 

contendo o brasão e a expressão "A Serviço da Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista" . 

8.22.A Contratada autorizará a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a 

plotar/adesivar/envelopar o veículo com a logomarca cr1ada para esta Finalidade, 

conforme modelo em anexo. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO. 

9. 1.Não será admitida a subcontratação do objeto em tela. 

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA. 

10.1 É admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
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condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a PRÉVIA 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11 .00 CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n• 8.666. de 1993, será designado representante, 

mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, a Sr" Vanessa 

Severino Santos Silva, matrícula n• 24205-7. a qual anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

• Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei n• 8.666, de 1993. 

• 

11 .3. A representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato. indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regulanzação das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.005 CRITÉRIOS PARA O PAGAMENTO. 

12.1. O 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. 

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio do SICAD ou, na impossibilidade de acesso ao 

referido Sistema. mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei n• 8.666, de 1993, bem como da declaração, pelo setor 

responsável, de que a quilometragem rodada está de acordo com os itinerários percorridos, 

a qual deverá vir acompanhada de planilha de acompanhamento e controle; 

12.3.1 Constatando-se, 'junto ao SICAD, a situação de irregularidade do prestador 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no item 12.7 e seguintes. 
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12.3.1 .1 Constatando-se, junto ao SICAD, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa; 

12.3.1.2 o prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a 

critério da Administração; 

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

• inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAD para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital, nos termos do art. 1° 

do Decreto Municipal n• 14.872/2012. 

12.7. Constatando-se, junto ao SICAD, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis 

improrrogáveis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

• deverá realizar consulta ao SICAD para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, fazendo-se necessária a 

convocação do fornecedor para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto â inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

~º-~-/~~-
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12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

12.11 . Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 

sua situação junto ao SICAD. 

12.1 1.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAD, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante. 

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

aplicável. 

12.12.1. 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 oficiai, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

12.13. 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: 

l 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 = (61100) 

365 
13DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

I = 0,00016438 
TX= Percentual da taxa anual = 6% 

13. 1. Os recursos orçamentários necessários a custear a presente despesa encontra-se 

prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 238012019. 
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13.2.Rubrica Orçamentária: 

13.2.1 .Órgão: 28002802082440122055 - Atividade: 2055 Elemento de Despesa: 

33.90.39.00 - Sub-elemento: 02. Fonte de Recurso: 29 -Recurso: 113.226-1 

14.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei no 10.520, de 2002, a Contratada 

que: 

14.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

• 14.1 .3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

• 

14.1 .5. Cometer fraude fiscal; 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2. 1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 0,67% por dia de atraso injustifrcado sobre o valor da parcela 

inadimplida. até o limite de 30 (trinta) dias; 

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. no 

caso de inexecução total do objeto. 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.2.5. Suspensão de licitar e Impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração 

Pública com o consequente descredenciamento no SICAD pelo prazo de até cinco 

anos; 

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência. 
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14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1 , 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 

• empresas ou profissionais que: 

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 

o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 

1999. 

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou quando for o caso, serão inscritos 

• na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente. 

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta da contratada. a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente. conforme artigo 419 do Código Civil. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado á 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

---------~~-é::;}ff 
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14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade. se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 

• 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos á 

Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público. 

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAD. 

1S.DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

15.1.Nos termos do art. 4°-E, VI da Lei Federal n° 13.979/2020, o valor para a prestação de 

serviços neste Termo de referência dar-se-á no importe total de R$ 37.500,00 (trinta e sete 

mil e quinhentos 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 A.H. Turismo Eirelli, CNPJ 

• 13.173.634/0001 -98, a que apresentou melhor proposta para os itens em comento, em 

relação às outras duas. 

16. DO ANO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO, DO CONTROLE DA 

QUILOMETRAGEM A CONTRATAR: 

16. 1. O veículo a ser contratado deverá estar em perfeito estado de conservação, com 

até OS (cinco) anos de fabricação e com vistoria devidamente autorizada para o 

serviço, devendo a mesma ser apresentada no ato da contratação por parte da 

Secretaria solicitante; 

16.2. A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo ou 

diminuição, no ato da contratação, 
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alteração ou extinção da rota, considerando as mudanças constantes da unidade 

requisitante. 

16.3. As notas fiscais serão emitidas exatamente igual ao quantitativo de quilometragem 

rodada e computada durante o mês por meio de Planilha de Controle Diário; 

16.4. Não há um quantitativo mínimo de quilômetros a ser solicitado pelo Contratante, 

devendo a empresa estimar seus custos para, se necessário, executar uma 

quantidade mínima de serviço solicitado sem ônus para o Contratante. 

16.5. A contratação do veículo se dará para os perímetros urbano e rural. 

17. DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
17.1. A empresa contratada se responsabilizará pela total manutenção dos veículos; 

17.2. A manutenção e revisão do veiculo deverá ocorrer, preferencialmente, em dias 

não úteis. 

17.3. Na impossibilidade de o veiculo estar em pleno funcionamento, por motivo de 

manutenção ou qualquer outro problema que o mesmo apresentar a empresa 

deverá encaminhar imediatamente outro veículo, em caráter substitutivo, em até 

24 (vinte e quatro) horas, para não incorrer em perda para do serviço no setor 

que o veículo estiver vinculado; 

18. DOS DIAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

18. 1. Os dias da prestação de serviços serão de segunda-feira à sexta-feira podendo ser 

requisitado aos sábados, domingos e feriados, porém avisado com antecedência 

mínima de 24 horas, sendo que os horários serão definidos quando da contratação. 

19. DOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS NO VEÍCULO 

19.1. Os veículos destinados à condução de pessoas ou outros transportes especializados 

terão seus equipamentos obrigatórios previstos em legislação especifica, consoante o 

art. 4° da Resolução CONTRAN (Conselho Regional de Trânsito) n• 14/98, alterada 

pelo art. 3°, Resolução do CONTRAN n• 87/99; 

19.2. Como trata-se de Veiculo para Transporte de Pessoal, constar Letreiro A SERVIÇO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 

19.3. Lanternas: luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte 

superior dianteira e lanternas de luz vermelha nas extremidades superior da parte 

traseira CTB, art. 136, V; 

19.4. Cintos de segurança: em número igual à lotação, conforme art. 136, inc. VI do CTB e 

Res. 49/98, anexo, n• 2, item 3.1.4 da resolução; 
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19.5. Pneus em condições de segurança conforme Res. CONTRAN n° 14198. 

20. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
20.1. A execução dos serviços previstos neste Termo de Referência não implica em 

qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista. 

Vitória da Conquista, 12 de junho de 2020. 

Dulcinéi a I 'o de Oliveira 
Agente Administrativa/SEMDES 
Matricula n° 07 14.272-2 

APROVAÇÃO 

tnistrativo/SEMDES 
24.440-0 

Nos termos do art. 19, 11 do decreto municipal n° 20.19112020, fica o presente Termo de 
Referência aprovado, Qdeve~do seguir às fases posteriores. 

-· 
MICHAEL FARIAS AL AR LIMA 
SECRETÁRIO MUNICI L DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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ANEXO I 

EMPREGADOR PESSOA JURfDICA 

DECLARAÇÃO 

Ref.: {identificação da licitação} 

1/f./ 1i"';.,rno "'·~"'" · .t CNPJ •J'-11Y1liiMr.' cc< · t · d. d t t ........ v".-.~ .. : ........ •-..w .... , 1nscn o no n :.-..... ~v1.(l por m erme 10 e seu represen an e 
legal o(a} Sr(a) .. @.av.,w:j.W . ..P.)ru'/Jí!.. .. .... , portador(a) da Carteira de Identidade 
nQ .• n.~.Q)b.711 ·. ~.. . e do CPF nQ &mkii?IW..' ........ , 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 nQ 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 () . 

... .~.~ .. ~-:r-~.:et: .. X..o!O. .... 

(data) 

(Representante Legal} 
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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• 8.666j93, portanto incluída no Plano 
Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual -
LO A. 

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 I 7°. O impacto 
orçamentário-financ.eiro não ultrapassará os dois exercícios subsequentes (se o impacto 
ultrapassar dois exercícios subsequcntes deverão ser observados todos os aspectos relativos às 
despesas de duração continuada). 

Informamos que a despesa prevista se refere a contratação, por dispensa de licitaç-ão, da 
empresa i\.H Turismo Eircli, com experiência na prestação de serviços com veículo tipo Van, 
de 16 lugares, com motorista e. combustível, para prestação de serviços no transporte da 
equipe técnica e usuários da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 
(Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social -SUAS), frente as ações 
descentralizadas de medidas de "prevenção ao Coronavírus-COVID-19 no SUAS - para 
AcolhimentO - Portaria 369", cujo valor do impacto mensal é de R$ 6.250,00 (seis mil e 
duzentos e cinquenta reais) e no exercício vigente é de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e 
quinhentos reais), conforme classificação orçamentária e financeira, abaixo: 

r CÓD. ÓRG..\0 f 
ELEC\1EKTO DE I FONTE DE 

U~TDADE PROGR-'\J•1A/ATIVIDADE 
EXECUTORA DESPESA l RECURSO 

2800 280028020824401 22055 33903900 I 
• 

29 

VALOR TOTAL MENSAL(EM RS) r R$ 6.250.00 I 
VALOR TOTAL I RS 37.500,00 I 

l 

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 orçan1entário-fmanceiro que ultrapassarem o exercício 
vigente serão incluídos nos valores das despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA p-ara o 
exercício subsequente. 

Vitória da Conquista (BA), lO de junho de 202 

)'lichacl FariQ:~car Lima 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social 

:Vlat. 24.502- 1 

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



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

PEDIDO DE COMPRA 

Pedido N°: 064848 / 2020 - 02/0612020 I Processo N•!t 
Unidade: SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Requisitante: NUCLEO ADMINISTRATIVO- SEMDES 

Se<:retario: MICHAEL FARIAS ALENCAR LIMA 

Justificativa: 

ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS P/ EMPENHO. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO 
TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E USUÁRIOS DA 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSI5rtNCIA 
SOCIAL -SUAS), FRENTE AS AÇOES DESCENTRALIZADAS DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAviRUS-COVID-19 NO 
SUAS , JUNTO A SEMDES.NOS TERMOS DA PORTARIA N" 369 DE 29 DE ABRIL/2020. DO MIN. DA CIDADANIA 

Dotação: 
PROJETO ATIVIDADE: 2.055 
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 
FONTE DE RECURSO: 29 

item 

• 00001 

• 

Código Apresentaçao Quantidade 

00003587 MES 15.000,00 

REOOIS ANTE 

Assina~~ L.eA 1 r.d 

Observações: 

Especificaç:So 

lOCACAO DE VEICULO TIPO VAN (2.500 KM) 1 
SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEÍCULO TIPO VAN. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM 
CAPACIDADE MINIMA DE 16 (DE2ESSEIS) LUGARES, COM 05 PORTAS. COM AR 
CONDICIONADO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM ATÉ CINCO ANOS DE 
FABRICAÇÃO, COM DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE lEGALIZADA, OUE SERA UTILIZADO NO 
TRANSPORTE DE USUÃRIOS E EQUIPE TECNICA DE SERVIÇOS E INSUMOS, NO PERIMETRÓI 
URBANO E RURAL QUANTIDADE MAXIMA DE KMIM~S 2.e00 j 

Ptgina 1 

SECRÉlVIRIO 
Assinatura e Garimbo 

Michael Farias Alencar lima 
SfcrfiArio de D~eniOOjmeniQ Soa•l 

Mat.: 24502-1 



Item 

00001 

• 

• 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Governo do Estado da BAHIA 

00003587 

PREÇO MÉDIO DA PESQUISA DE PREÇOS 

Compra Direta N• 00008912020 - 02106/2020 - Processo N• /2020 

Especfficação Quantidade 

LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN (2.500 KM) 1 
serviços executados em veiculo tipo van, com motorista 
e oombustfvel, com capacidade mínima de 16 
(dezesseis) lugares. com OS portas, com ar 
condicionado, em bom estado de consef'Vação, com até 
cinoo anos de fabricação. com documentaç-ão ME$ 15 . .000.00 

devidamente tegalizada. que será utilizado no transporte 
de usuãrios e equipe técnica de seNiços e insumos, no 
perímetro urbano e ruraL quantidaCe maxíma de km/més 
2500 

1 

n .. 
Michael Fa~;ncar Uma 
secretâlio de O~t!Yolvilntn'.o Social 

MaL: 24502·1 

Unítárío Valor Total 

2.710 41.55n,OO 

41.550,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Protocolo - 24229/2020 

Página 72 d~> 72 

Solicitação de empenho e contrato de um veículo tipo VAN _Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade 

Prezado Coordenador Administrativo, 

Encaminho para providências . 

Atenciosamente, 

Endereço: Av. juraci Magalhães · Nº 182 
Jurema - Vitoria da Conquista· Bahia· CEP: 45023-490 
Telefcne(s): (77) 3429-9410 • 

975 

Vitória da Conquista, 29 de maio de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ~on Sar.tc Carv lho 

COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FINANCEIRA E CONTÁBI 0~~t :_ · r -0 
ssao d licitação 

Protocolo - 24229/2020 

Solicitação de empenho e contrato de um veículo t ipo VAN _Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade 

Vitória da Conquista, 29 de maio de 2020 

Prezado . 

Informamos a existencia de dotação; 

' \ 
SEVERINO GODSON ·NToS CASTRO 

COOROEIJADOR FI içEtRO 
24196-2 ' i, 

COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FINAN ~ E CONTÁBIL · SEM DE$ 
. / 

Endereço: Av. ]uraci Magalhães- Nº 182 
Jurema - Vitoria da Conquista - Bahia - CEP: 45023-490 
Telefone(s) : (77) 3429-9410 -

456 33 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIST 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Protocolo - 24229/2020 

Solicitação de empenho e contrato de um veículo t ipo VAN _Proteção Social Especial de Méd ia e 
Alta Complexidade 

Vitória da Conquista, 22 de maio de 2020 

Prezado Coordenador Orçamentário, Financeiro e Contábil, 

Encaminho para análise . 

Atenciosamente, 

MICHAEL FARIAS ALENCAR LIMA 
SECRETARIO 

2-4l98~ 
GASINETC CO SZ:CRETÁR.IO • SEMCES 

Endereço: Av. juraci Magalhães - NQ 182 
Jurema - Vitoria da Conquista - Bahia · CEP: 45023-490 
Telefone(s): (77) 3429-9410 -

975 

~.,; -: .-t> ·~ ·.-:- •• .;; •. : 

. M · 
~~~~QU~A: · 
~~~.~«'"?: or v~~-"· 
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Protocolo · 24229/2020 

Página. 1 de 2 

Solicitação de empenho e contrato de um veículo tipo VAN _Proteção Social Especial de Média e 
Alta C::mplexidade 

Vitória da Conquista. 21 de maio de 2020 

Ao Senhor 

Mlchae/ Farias Alenca r 

Secretário de Desenvolvimento Social 

Prezadn Secretário. 

Solícitam?s de Vossa Senhoria empenho e contrato de um veículo t ipo VAN de 16 lugares em 
nome da Empresa relacionada abaixo. para prestação de serviços no transporte da equipe 
técnica e usuáril:s da Proreç?o Soei-a' :::;:~ecial de Média e Alta Complexidade (Trabalhadores do 
Sistema Único de Assistência Social -SUAS), frente as ações descentralizadas de medidas de 
prevenção ao Coronavfrus-COVID-19, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

Em tempo seguem abaixo dados orçamentários para compor o processo do referido contrato. 

EMPRESA: A.H. TURISMO EIRELI 

• Endereço: Rua Cotia, no 100. >: st. 3em Qi..lere - Fezenda Santa Marta (Zona Rural), CEP-
45099-89S, Vitória da Conq!!ista -BA. 

• CNPJ: 13.173.634/0001-98 
• Atividade a ser empenhada: 2055 
• Elemento de despesa: 3~00::. 300 
• Sub-elemento: 02 
• rt.nte de Re<:UfSO: 2!; 
• Re<urso: 113226-1 
• Valor desta Despesa: Rs 37.5ü0.00 ('Jrinta e sete mil e quinhentos reais). 
• Quantidade de q uilômetros a serem contratados: 15.000 Km 
• Quantidade de quilômetros a serem utilizados por mês: 2.500 km 
• Valor mensal: R$ 6.250,00 (Se•s mil e duzentos e cinquenta reais) 
• Fiscal deste contrato: Vanessa Severino Santos Silva, matricula: 24205-7. 

Ender']Ço: Av. jwaci Maga! h~es · W, l.E? 
juremc -IJitc"'a da Ccrquõ-;i·a · r,,,;>'a · C':" : 1!50??-<190 
Telefcne(~) : (77' 34:!9-941•: · 

408 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUJS 
SECRETAR!~ DE DESENVO~VIMENTO SOCIAL son Santo 

COORDENAÇAO DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL a.~~~ 
C misSãod 

• Período do contrato: de 01:::16/2020 até 31/11/2020. 

Objeto: Prestação de serviço com um veícu lo tipo Van, de 16 lugares, para prestação de 
serviç<õs no transporte da equipe técnica e usuários da Proteção Social Especial de Média e Alta 
Compi,, xidade (Trabalhadores do Sisrema único de Assistência Social -SUAS), frente as ações 
desce:1tralizadas de medidas de prevenção ao Coronavírus-COVID-19. junto à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. 

Sem rnais >-ar:;. o m~rnemo e dispon!•Jo:;l para qualquer esclarecimento, agradecemos e 
aguardamos um possível retorno. 

Resp<..tosamente . 

VERINO SANTOS SILVA 
COORDENADORA DA ~RO ~} OC!AL ESPECIAL 0E MEDIA E ALTA COMPLEXIOA.OE 

24203-7 
~R.OTEC.iO SOCIAL ESPEClAL • SEMOES 

Endereço: Av. juraci Magalhães- NO 182 
Jurema -Vitoria da Conquista - Bahia - CEP: 45023-490 
Telefone(s): (77) 3429-9410-

408 

3h 



Y!UNIC:IP~<l DE VITÓRIA DA CONQ.UISTASecretaria Municipal de Desenvolvimento SociaiREQU/SIÇÁO DE ANÁUSE 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

DATA I 04/06/2020 I 

Solicitação de Empenho e Contrato de um veículo t ipo VAN de 16 lugares, para prestação 

serviços no transporte da equipe técnica e usuários da Proteção Social Especial de M édia e Alta 

!Co'mf>le><id<>de (Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social -SUAS), frente as ações 

ldl>sc•~ntraliza<las de medidas de prevenção ao Coronavírus-COVID-19, junto à Secretaria M unicipal de 
IDesenvol'vimenr:oSocial. 

rmu.-m- Objeto: Prestação de serviço com um veiculo tipo Van, de 16 lugares, com motorista e 

lco,mt>ustív•~t para prestação de serviços no transporte da equipe técnica e usuários da Proteção Social 

ttspe<Oial de M édia e Alta Complexidade (Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social-SUAS), 

as ações descent ralizadas de medidas de "prevenção ao Coronavírus-COVI D-19 no SUAS - para 

nim.en l:o - Portaria 369", j unto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNCIA 'UECIAI. t 
SUAS 

Asslnatira Diretoria: 

Alencar lima 

l.ttt: 24502-1 
A\•er.ida Jur<!cy Magalhães, n9 182, JuremQ.Fone: (77) 342~9410 Cep: 4502.3-490 - Vrtória da Conquista 

de 
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• -- --·--- ----- -·-------- --PEDIDO Q~ COTA~_O 

~-- ---- - -~~~,~- ·- --
- --- FAX: __ I------ ------

OBS: _ 

--.. 
DE: .4_11--1':/M'~ éúed/ .. _____ , 

~X: _ '17/ oRíJm 5 t ?.< ·--FONE: lh-1-1 9'8869 U B f -
E-MAIL . . ,.,,,"[.<.:: = ~.§/2V_ft14f t. (..ci'YI • 

Item 

)S U 

'I 

L_ 

·-·· 
Descrição 

Serviços executados em veículo tipo VAN, com motorista e combustível, com capaddade mínima 
de 16 (dezesseis) lugares, com 05 portas, com ar cond icionado, em bom estado de conservaç~o. 
com até 05 anos de firbricação, com documentação devidamente legalizada, que será utilizada no 
transporte de usuários, equipe técnica de serviços e insumos, no perfmetro urbano e ru ral. 
Quantidade máxima de l<m/rnês 2.500 

FORNECEDOR 

3 
A.H T 
AIU:; o 'fi!\. • 

""' .t.~,k"' 

~v-ót,wz 
7 l 

ASSINATURA 

oi-; C75í .,ta.2o 

DATA 

,___ ________ _j 

• 

·-· 
Quant:. UNO Valor Unitário Valor Total I 

01 

! 

I 

UND .:2. 5V b . .zõa~ 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

FORMA DE PAGAMENTO 

NOME PARA CONTATO 

ASSINATURA DO COORDENADOR 

V Á LIDO POR 90 DIAS 

'· 



. '-i) 
.-J;l 

- PEDIDO DE COTAª-_0 
l-DE: j.LZf.l:.,;i;r- OI~AfJ..I'at-).!3.~ 

FAX: 

• • 
FONE: 11 : ~~''i>t?'b "'~ lo'Õ 
E·MAIL 

=~ ~~'% j 
: OBS: 

Item 

1 

Descrição 

Serviços executados em veículo tipo VAN, com motorista e combustível, com capaddadc mínima 
de 16 ( dezesseis) lugares, cornOS portas, com ar condicionado, em horn estado de conservação, 
com até 05 anos de fabricação, com docunwntação devidamente legalizada, que será utilizada no 
transporte de usu~rios, equire técnica de serviços e insumos, no pedmeu·o urbano e ru ral. 
Quantidade máxima de km/mês 2.500 

··t 
E 

FORNECEDOR 

' 

' 

l 
y 

• 

1 

c!fh:/lJn!P.;, k~ 
7 

ASSINATURA 

.Jj f C1'5-j ..20;10 

DATA 

•• 16.81f.04(}tooof 
S..f l ~~ll#i 

klli;;t~~-. ) 
... ., .. ~, -

t)l'lss•eenq&Mta e 

-

-

Quant. UND Valor Unitário Valor Total 

01 UNO ~80 J.tt2Xl~ 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

FORMA DE PAGAMENTO 

NOME PARA CONTATO 

ASSINATURA DO COORDENADOR 

VÁLIDO POR 90 DIAS 



'8 

- PEDIDO DE COTACÃO 
Dll: eúc,..._ OoYNM'>..JZ= olt<.J.~'.!&. PARA: 
FAX: ORGÃO -FONE: FAX: ·--
E-MAIL 'ôos: 

Item 

I 

-· 

Desc1ição 

Serviços executados em veículo tipo VAN, com motorista e combustível, com capacidade mln ima 
de 16 (dezesseis) lugares, com OS portas, com a r condidon;Jdo, em born estado de conservação, 
com até OS anos de fabricação. com documentação devidamente legalizada, que será utilizada no 
transporte de usuários, equipe técnica de serviços e insumos, no perímetro urbano e rural. 
Quantidade máxima de kmjmês 2.500 

FORNECEDOR 

Eiom.lrTransportes UdHIE 
OOJ: ti.!St.11lltOOI.S 

Aw. lalllras, 3JI t,lt.ll..-a 
~·V'ti.úCOIIGUiiii8A 

-

~M>Jw,~ 
AS ATURA 

..J.L;a;SJeta.üO 
DATA 

Quant. UNO Valor Unitário Va lor Total 

01 UNO 3.oo r~ CP 

UNIDADE ADM INISTRATIVA 

FORMA DE PAGAMENTO 

NOME PARA CONTATO 

ASSINATURA DO COORDENADOR 

VÁLIDO POR 90 DIAS 
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PREFEITUP.A Mli~ICt?AL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA 02: HOl:HUDADE URBANA- SEMOB 

COORDENAÇÃ O DE TRANSPORTE i3ÚBLICO 

Atest2rnos. ram fins de p~rticipação em cortcorrsncia pública, que o veiculo a 

baixo identificado está APR.Q.Y..ADO na vistoria realilélda em; 16/06/2020 no que 
se rçfere aos itens de funcionamento e segurança. 

I PLACA: PLV -OCOS 
i 

I PROPRIETARIO: AH TURISMO EIRI:Li. 

Veículo MarcaJModelo; 
---+-,--~-------·-··--- . 

1 Ano: 2019 
li M. SE~'Z 41S CD! St1RiNTEI<'<II ' 
V~iculo em !'Iom e do PRO?RtET ÁRIO l.icen~t~mel"'to em Vlt. da Conoulsta 

.... SIM { X : NÃO ( )_ 
I Es>)~cis f Tipo. 
I ( x} Vans/Microõníbus ( ) Bascul;mte 

s~'!l ( x i NP.o ~ ) 

{ ) Caminhão C~.rroceria 
( ) A:;tomÓ'II'I ( } Pl,~e ( ) C•v\r;x; 

>---

Categoria Aluguel 
SIM ( ;: l NAO..!(~--; 

} Baú ( ) Ón!bus I 
I 
' ' 

··---~ 
·----i 

I Vistoriad!U!or: JOSE BRAZ REZENDE ··---:: 
OBS: Este atestado terá validade de 30 (trinta) dias para efeitos de licitação e 180 

(cento e oit.enta) dias para veícu lo~ já contratados, contados a partir da data da 

liberação da vistoria. Ao final desse prazo, o veiculo deverá ser submetido à !"'' 

vistoria como condição da participação e!l" concorrência . 

Atenciosamente 

-:?I S'~ <J.J.. j. Jc .s. '%./!L$ 
Mic:<>si Blr~ist.a Silve:rz 

Coordenaoor ae Transporte Ptíbiico 
Matricula: 24440-9 

Espeço Cuitur~l Glauber Rocha 
Avenida: erumadc SIN - E.ai"To B:-3sll 
T~!e:b."":e '.77) 3"~l - _437 
c ;:P: 45 000·000 · V1t6n;; a a Cor.oulstç ·Se 

i 
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21106/2020 CERTIDÃO hiEGATIVA 

• 

• 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DAD03 DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: AH T URISMO EIREU 
CNPJ/CPF: 13.173.634/0001-98 

Cod.Contribuinte: 1004395 
lnsc.Municipal: 500760í 

Ender~ço Imóvel· A RURAL 1C6 , ~ 11~A qURAL DE VITORIA DA CONQUISTA, VITORIA DA 
CONQUISTA • lJ;) . . CI:P: 4:!099e9!l 

Quadra: Lote: 

A Prefsitura Municipei de Vitória ri'! r~rmquista, conforme o artigo 160 da Le i Municipal no 
1259.de 29 de Dezembro de 2 'Jd4. '"'"JI,:nlJd-J ccrn o c'isposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Número 5.172,de 25 de Outubro r.!P 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o 
contnbu.nte acima !der.ii'~'1cedo, "::M ~;-:_;,·:;:i\o .co OB..: f TO DA CERTIDÃO, encontra-se em 
situação regul<::r 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, 2 1 de Maia d-s 2020 2s 14:32:36 
Val'dad~: 90 dias 

Códiqo de ccntrole da certidão: 2020002165'7 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda mvalidará este documento. 
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,.:'i.,/\~ GOVERNODOESTADODA BAHlA 
~ ~-. 

1· ~ ;~ SECRETAIUA DA FAZEJ'l"DA 
"~~ ' .... 
..: ........ 4 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

{Emitida para os efeitos dos arts.113 e114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Cód~-
Trlbutárlo do Estado da Bahia) 

Certidão N•: 20201406893 

AAZJ.osocw. 

AH Tl"RIS:\10 EIREll 

lNSCfttÇ.ÂO ESTADUAl CN~, 

158.177.065 13.173.634/000 1-98 

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

Esta certid3o engloba todos os seus eslabele<:imentos quanto à inexistência de débitos, indusive os lnsaitos na Dívida 
Ativa, de competência da Prowradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Púlllica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 1410512020, conforme Portaria n• 918199. 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:/,.,.-w.sefaz.ba.gov.br 

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

--------------------45 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fa;;:enda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D~BITOS RELATIVOS AO 
FEDERAIS E À DÍVIDA A TI'/ A DA UNIÃO 

Nome: AH TURISMO EIRELI 
CNPJ: 13.173.63410001-98 

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 de 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 Dfvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Gera! da Fazenda 
Nacional (PGFN) . 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eieitos 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 ãmbito 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:/lrfb.gov.br> ou <http:f/www.pgfn..gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n• 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:44:33 do dia 14/05/2020 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 10/11/2020. 
Código de controle da certidão: FAE9.F28E.50E7.BEEB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 
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Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 13.173.634/0001·98 
Razã o Sociai~H lURISMO EIRELI 
EndereÇQ: A RURAL 100 FAZENDA SANTA MARTA I AREA RURAL DE VITOR I VITORIA 

DA CONQUISTA I BA 1 45099-899 

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

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

Validade:17/03/2020 a 14/07/ 2020 

Certificaçã o Nú m ero : 2020031702450282891127 

Informação obt ida em 14/05/ 2020 09:51 :55 

A ut ilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verif icação de autenticidade no site da Caixa : 
www.ca ixa.gov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AH ~URISMO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS ) 
CN?J : 13.173.634/0001 - 98 
Certidão n•: 10840267/2020 
Expedição: :4 /05/2020, às 09:,6 :31 
Validade: 0 9/ : l / 2020 - 180 (cento e oite~tal d i as, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se qae AH TURISMO BIRBLI (MATRIZ E FILIAIS), i~scr~to (a ) ~o 
CNPJ sob o n• 13.173 . 634/0001-98, NÃO CONSTA do 3anco Nacional d e 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emi~ida com base no art. 642 -A da Consolidação das Le i s do 
Trabalho , ac~escentado pela Lei n• 12 . 440, de 7 de j~lho de 201 1 , e 
na Resolução Administrat iva n• 1470/2011 do Tr ibunal Super i o r do 
Trabalho, de 24 de agos to de 2011. 
Os dados constantes dest a Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Traba l ho e estão atual i zados até 2 (dois) d i a s 
ar.ter'ores à data da sJa expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesça a empresa em relação 
a todos os seus e stabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta c e rtidão condiciona - se à verificação de s ua 
autenc~cidade no porta l do Tr~bunal Superior do Traba lhe na 
Interne t (http: //www.ts<: . jus .br ) 
Certidão emitida gratuitamer.ce. 

4t INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessário s à identif icação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes pe r ante a Justiça de Traba lho quanto às obrigações 
estabelec idas e m sen~ença condenatória t r ansitada em julgaáo ou em 
acordos judiciais t~abalh i stas, ir.c l ~sive no concernente aos 
recolhimen:.os previde:-~c i ários, a hor:orários, a c~s:;as , a 
emolumentos ou a recolhi~entos de:;erminaão s e~ lei; o~ decorrentes 
de execução d e acordos firmados peran:.e o Ministério Públic o do 
Traba l ho ou Corr.:. ssão de Conciliação P=évia . 

. ' 
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Elnp ..... : 
C.N-9.).: - AH 1\IR.I.SHO EIRfli 

13.173.63'1/(101)1-s8 
01/01/2019. 30/06,12019 

Data cto .. trlcoo;io 

-~~400.8 
:lli1)1/2(119 2.1.60.200.2 

l~í{ro;9 -1.1.10.10H -· 
ll,IOl/2019 

)JJ01.'2.0l9.!1. 

W0!./2019 

4.1.10.200.1 

3.2.7.0JOo.& 

2.1.40.101.5 

Clt-}1)212019 1.1.10. 100.1 

()(.,II»J:l()"!-; •.uo~oo. 1 

C6fOZ!Wl!i, d .1.10.100. 1 

i:h/0:112019 1•1.10.200. 1 

07JU2/2019~1b.IOO.l 
07/0:.'2019 
~~ . -

149~ 
I10I()R.I.ru()SC<JI<T:.a;JS 

CA~ 
SERVIÇOs I'Resl'AOOS 
SIMPLES NAaCN;.t·' . 

SW.PI.ES A RECClHER 

tERVICOS PC<ESTo:.no<; 

CAIXA. 
~IÇOs PRESl'AOOS 

CAJ4. ~ .. f'"Jt~ 

SEO\IIQC» ~ 

~g:!lf~ 
CAIXA 

ASSJS!tg.~Qt.'i'~L 
HONOOÁRJOS CONTAaETS 

"''IJ'l/21}!? 

18}0JJ20!~. 

2~'02/2019 

28,'0:112Ql'J> 

. 28,102/2019 

i.l.lo.200.1 

2.1..60.l0CU 
1.1.10.100.1 

3.2.~AOOJ> 

z.uo.zoo.z 
J.i;W,»f.$ 
l.MO.SOl.$ 

· Sli•IPI.e$ N~~r 

s:•~Pl.ES AJ>eOOLHER 

Ol,~l.l.to.tOCM 

01/0~19 4.1.10.200.1 

q,pA 

SEIMÇ!l; PRES1'10JS 
--.-~ OJ./03;120!9· 1.1.10.100.1 ~r. CAD<A .~_-;;::; 

0~'0:\12019 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS 

i~2019; 
IOJilll2019 

• 2.1.60J00.2 
1.1.10.100.1 

~:; I~ORÁRIOS dJiírtA!lfiS 

CJ>mo 

'0~':= l.J.l0.100.1 

27~9 4.1.10.200.1 

27/03,~19 L>.t0.100.1 

27/031)019 4.1.10.200.1 

CAIXA. 
SI!IMQ:)S P!lfSTAOOS 

CAIXA - ~ 
SERVIÇOS PRESTAOC-5 

);),t)J/i&9l' 
J0/0312019 
3~J:.1.9-... 

l.2.20Ad0.S 

2.1.60.200.2 
3.tlt\~ 

~ .. ~Nt!Á@TÁBIL 
HONORÁRIOS o:M.<ef!S 

~.<JA~® 
Jtm'l019 2.1.40.101.5 

10N.s;zóf9 2.1.61).200.2 

lW'OS/20!-9 1.1.10.100.1 

3t;u~âoi~r ·~ ,3,2JOA00.8 ~·· .,..,. .. 
31105{2.019 l.U0.200.2 

~'lo 2.tl0.201).4_ g..,.;; 
10/C~l019 1.1.10.100.1 
Wll6{20l9 ";' z:f.'10.10J.S- •. ; 

,. A . , 

1</0012019 2.L40.101.S1 

JO.Q;I2ift9 . 2.3.!G.20Q.I 

J0,Q;/2019 l.l.lO.<OOJI 

3J.at2o:9 ~o.uo.2o1u 

30.'0<12019 U 10.200.t 

3olo612019 ':"''1.3-IO.lOQ,~> 
XljO(y'2019 3.2.20.300.8 

SlMPUSA l<f':rut:R 

I<ONORÁI\l\)$ <;gi.Illl!e! 
CAIXA. 
ASSlST!!ICIA OOI:ifÃ3!L 
li()N()R.UIOS OOHTI<9EIS 

><0001\AAJos o:rlu.l!ê~ 

CAIXA 
1\SSU~'T"!tk:il\ CúNíÁSIL 

HONOAAluOS CONT .aau; 

l~g:tF~ 
CAIXA 

SI1~~r'. 
PARCELAJoSm) DO SlMPI.ES 
KolaONAL A PA(ildt 

CAPtTAI.AIN~ 

ASSIS'tNcl.\ COIT.\etl 

:z\VI~ 
CAm'Al. A lNtf~ 

ÔÍPI!['l; A l~m<lAAL!z!Jt 
SJMPI..ES NAOO~ 

DIÁ.RIO 

Histórico 

~CD1TADEiSOti20J.!L 

~CDITiftJS Ollil0!9 
·~[l[!S~§V.·PATA 
fRESTAç/:0 OE SER\1ÇOG NC-sTA DATA 

"·WJ..OitARECOI.H~ f~S~o'J.:2Q-li 

Wd.OR '. RfOOLHER l·l~ -Jl/2019 
lOTAI. DO Mês 

~t.êJo r.e S!A.vtOlS t~ffiA OAT~ 

PREST;,ÇÀO Ot:SC!RVJÇOS i~;t.,!>,p'A 3-:iz,.CO 
Pl<Esr;..ç~o oe S!R'nÇ()SoNeSTA DATA 

• ' [!RESTAçilo DE Sfll'.1ÇosN:ES'f.(~t~ ~ ~.150.00 
PR5TAÇÃO oe SSt.VICOS NESTA CATA 

-f'S~~~Ql/l019 ~ 2SO.(lO 

PAG~OSCCtfTAeaS~tsoulD19 

HOJ~RARJ05 CQ!TeeE_!j. ~~ 250,00 

HONOAARIOS COtfl"ASe-lS 02/20!9 

VAWRA~~íí.~_Õ:1120}9 .i- 846,30 

VAUJQ A RECOtHER MÊS OV1019 

TOTAl. DO Mês 15.•St.JO 

POf$;~1\E~~ADATA 
P!>BTAÇJ.o DI! SCIMÇpS NestA DATA 

FR2STAÇ}:0 O(,SEfMQJ.$ N$'A CATA 

W,fSTAÇÃO De SERVIÇOS NESTA DATA 

' PÀ<l HONORAAIOS CONTAõé:S - .ÊS 02/201~ 
PA6 HO.'la<AA:c$ (X)\'IT ASEIS >lts OmJl19 

~"'!'AÇÃÃ OI! $1\'IQJS ~<ESTA CATA 

!'16TAÇJ.o llf SVMO)S NESTA CATA 

- FR;sré'".,ÃOOE Sfi\VIO)SNEs;-A OATA 

l'RESTAçk) 1lf S!RViÇOs NESTA OloTA 

· ~;()RÃRt1)5 COI<TAOE~}~9,:. 

t()~OAAR:OS (X)NTAee:s 03/2019 

' ~~lljf.\~01{'4)!9 
VAI!ll< loAfQJU19\ l<ês 1&"4119 

TOTAlDO ..t5 

~.107,11 

250.00 

;_. P~G HONCAAR.IOS CON!P$!~â-03QO 19 250100 

~A§.~lli<OIW\105 OOI<T>'•BE1S t·lês 03/101Q 

' )'®@os CON'ri.a<.lS 04/2019 ' .S,f . 250;00 

HCtroR'dUOS (l()t{rASflS 04í2019 

TOI>I. DO H!s SCV,IIO 

~§ HÇtlCIWUOS COHTABc.j ~ ~•I'OlQ 

PAG HCNOIW\IOS ClltiTA6ElS MÊS 0</1019 

. i:!~ij}ós'CQ~.trAtlSS OS/20!if'" -. 

HONCR.I\Rl.OS OONT'Aa:ElS OS/20 19 

wr ... oo ~ã 

250,® 

670.02 
5.750,02 

4.830.00 

3.125,00 

6.1SO,OC 

845,30 

IMSl.JO 

o 

3.125,00 

4.107,1!. 

250,00 

250,00 

250,00 
...;..~ 

:!SC;O'J 

!1:0,00 

250,00 
~IQ~~i605{2019 
P#3 HCt:avJUOS CI:INTAS.:!S Mk CS/2019 

P,ARCiJA.\ETO DO S!f'IP~No'-OCNAI. H$ 
"W<~~I9 • . .. - 1.621,1)0 -. ·,~~. . '· . - ... 1.624,00 e~ero DO SIMPLES N.!oCIONAL J.\Eiõ 

Ol,i'03 2019 

fNÇS\AA>tefi'IO ~~000 30,'05{.1!)lj 

EIOCEl'oAAIIEHIOOO....,OOO~l9 

~W'II'IOOOFERI@~I9 

EW"...ERRAMENTO 00 rauaco '!0/t!S(l.O 19 

: ~!ll!;iMENTO 00 PERJO~ :l>JI0612Ul9 

ENCCRRAMEN'TO 00 PERJODO 30/06/2010 

Augusto Jorge José le~PNFERE COM ORIGINAL 

Coordalador Admimsualivo Em::JL.-~~ 
Mal. 4-244400 -.-S:.~__.~K..:=s...--__.; 

2.101,59 



fn1>taa: AH TURlSNO !IREU 
CH.PJ.: 13.173.631/0001·98 
Ptrioc!<l: 01/(11/2019- 30Jll612019 

~oiS. 
:IO,'IlE/201~ 2.3.50.100.1 

• 

• 

OIÁIUO 

'llWtSPOR1l' 
~ COI'BUOOO ;(l,'l>õ/2019 
EllCI3lRA>!EHTO co PERJOOO l4'J)5{2019 

lOTAI. DO~ .eP..oeo,n 

.. 
'TOS E SANTOS 
sol> o No.~ T-a.\ 

9.59$-97 

co:~r~~ 
Augusto Jorge José Leal 
Coorde~~ador Administrativo 

Mat: 4-244400 

5) 



enipres:a: AH TURISMO HA:EU 
C.N.PJ .: U173.634/00J1•9S 
~o: 01.101f2:0f9 ~ 30./06/2019 
tnsc. Junta-co.neitiál: 29 6 00393016 Data: 28i01/201t 

·-zô'ó 

''" y~ 

• 269_. ,., .,. 
345 ...., 

~• 

..,, .... ... 
~!o · 
<11 

~,..~õi!U~Ç~j ~ 
C~TAS A PAGAR 

·~·:~ecy.."To\B~ ... 4:: .. :.F.: 
!;;, ,._ ~ 

BAlllNCETE 

. ~ ..... 

''·· ·. : ~· 

o,oo 
0;00 
0,00 

. OJ.ÇS?>.( 
•1>;09 

.o.a:o~ 
o,oo 

""t:"iSQ,O<!!' 
1.250,00 

t.;t~,i! ~ ' :6!:. o,o,o 
L:ZSO,OQ 0100 

·~!}.(13 .,. c lJl'l,,Q_.,jt ~ t.~O;{I~ _ _,.;,.1fo~• ·t~i~ 

.... 
;,i,õp. 

0,00 

' · 

~;oo . -~·o 
0,00 

E-SAmvs 2 
No. 28S.9~'0-5 :r --:.Beo 

30.251.78 
3i.íf!l7JI.i,.
J0.2SL7~ 

CONFERE COM ORIGINAL 
Em () ~ I Ofaj }..;:>tO 

c:K -~~::....____ 

Augusto Jorge José leal 
Coordenador Administrativo · 

Mat.: 4-244AOO 

30.2$1,78C 
.;o;fsv sc 
~.25L)OC 
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Ei.,presa: AH TURISMO EIRfU 

CN.P.l.: 13.173.63'1[0001-96 
lnsc. Junta Comercial: 2S6 00393016 Data: 28i01/2011 
Perlódo: 01/01/2019 • 30/06/ 2019 

OEMONsntAç;.o DÓ 1\ESULTA.DO 00 EXERC!ao EM 30/06/2019 

RECITYA IRUTA 

SORvt"",.OS ~~"< 

o~ ~ 
5:>'óUS MloCKIIW. 

OISI'ESAS OPfRACIOIWS 

P§Sl~ COI'VÂDtt . 

wcoo u'll!mo..o ~ERcfào 

O,dlllÓ.(.o .~ Lha~-.-_ 
ADRIANO SlLVASAmôS ~ 
ADMIN!STAADOR 
(Pf: 255.636.70&-66 

S$00rna l.o::ndado par3 iCI.O CARLOS St.NTOS e s.wros 

Nota Elq>llcotlva 5aldo 

~..eo,;s6 ' • ~ 

(2.11a,s&} Q..IIU.S!l 

(l.2&'J,OO) 

~ lll~:ilt>li1'P 

JOAO CARLOS OS E SANTOS 
Reg. noCRC • bo No. zesg65/o-6 T·llA 
CPF: 038.7-!9.595-97 

CONFERE COM ORIGI~ 
Em..i1..J. 'íl01 UVJ 

Augu~ 
Coordenador Administrativo 

Mat.: 4-244400 

• .. ' 



.. 
Emp~ .. : AH 1\IRISMO EIRELI 
C.N.P.).: 13.17J.SWQI)Ol-98 
llolanço ...... i acl> ""' 3fJ/0ó/2019 

BAI.AI'IÇO PATRIMONIAL 

• 

• 

Descri -o 

AT!Vº ... 
ATlV<i CIRCUlANTE 

. óls~!m 
CAJ)(A 

'"':~ --
PASSIVO 
-.iSsrpcmcu~ ~ 

OIIIUGAÇÕES l'IWOUf AAlAs 
~ E·C01inuJunç(jes A RECOI.IiER 

SlMI'ISA~ 

~rq)p~HAC~A.- . 

PATIUHÕNIO ÚQUIDO 
. .LúaM>U'1if!ÍRülzqs ,.~U!'!,WDóS;' . 

LUtROS OU PREJUfzOS ACUMULADOS 
- .... :.~~~~ulAoos ~ · ... 

-

ESAHTOS 
lio. 28995&/(}6 H !A 

Augusto Jorge JoSé Le 
Coorrienac~or Adminisira . a/ 

Mat .. 4·244400 tívo 

3:Z.lS3,36C 
2.102.S9C 
2.10JA8C 

2.101,58C 
477.5*: 

1$•.DO<: 

30.251,78C 

A~·~I,Y9C 
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' empresa: 
Instriçâ:o: 
Período: 

-"" 'lyRiSHó :EIREU 
13.173.634/0001-SS 
OI/OI/2Qi9 - 30/06/201? 

0007 

COEflctfl'll'trS DE ANÁUSES EH -30(06(2019 

êpt:flciente 

·.'_t;i':~.~-~ 
Índice de: Uqui®z ~nte 

Te,roeiros 

Fórm"!.la: 

-.~ ··~lt ~- '"":._ ... -,J'":~:-~·-:; .. ~ · ·.~ .?t 

Í ndice cJe Endividamento Passi'IO Orculan~ + PaSSi ... o Nlio•OrCui&fk~ 

Gera( . ~A.~ ~&l'~~TctaP . ~-

·~nd;õ&jiHnd~;;jQ-"' %~.,. &'r'Q:Ol•ffé-
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~,~~~~ 

Prazo· Médio de 

~é<#rl\lé.~ . 

o,oo 

q.~ GrOO 

-~i'lFti~--

Reg. no CRC· 6ASQ:::> OcNe. ~6til~ T·e/1. 

CFF: 0~.7~.!:1. S.95·97 

CONFEEE COM ORIGINAL-

Em~ Q Au~José leal 
Coordenador Adminis!raiivo 

Mal.: 4·244400 

o,oo 

0,(0 

~ . . · 
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CONSELHO REGIONAL OE CONTABILIOAOE 00 ESI A!lO DO BAHIA 
CERTlDÂO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO ReGIONAL DE CONTABILIDADE 00 ESTADO DO SAHIA ce~ifico 
que O(a) profi$$101lal ldentlflcado(a) no preseme oocumanto encom<:a-~• em siw•ção 
regular 

IOENTIFICACÃO 00 REGISTRO 
NOME .... ., ..... . : JOAOCARl OS SANTOS ~SANTOS 
REG!ST.ctO .......... . SP·28&9&at0·6 r.e,.:.. 
CA'fi!GO,.IA ........ : TéCNICO EM CO~fA31LIOAOE 
CPF .................... : 038 740.695·97 

A presen~e CfRTIOAO nao Qllita nem in•1a'ida Qu~lsquEH débitos cu inftaçõa'S Que 
posteriormente. •JOfll'lam e ser apura<los pelo CRCBA con~ra o refe-rido rogktro. 

A fat:s:Jkaç:lo dtJte documento constilu).s& em crime preY.sto no Côd~o Pe.1a1 
Oretifelro. tuiel1t'ld0 o autor ã tespeetiva açêo penai. 

Ernlloto: SAHIA, 0310712019 as 08:6&19. 
V61do et6: 01/1012019. 
COclgo do Ccn11cie. e<0019 

Para vttiGc:at 1 auWnXidal1o dêsle dolxme~IO c::omuf.e o s.le do CRCeA . 

ll'lf•<±~ge José leal 
Coordenador Administrativo 

Mal.: 4-244400 

FolhaS 

VI 

Sb 



, ·. 
TERMO D E E NC ERRAMENTO 

Conjunto de Folhas Soltas 

Número: 1 Folha: 9 

.. Omtém este con).Jnto de folhas soltas 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento 
dados, que serviu de Uvro Diário da empl'esa abaixo descrita no período de 01/01{2019 a 3!Jf06{2019. 

Nome da Empresa ...... ..... ........ : AH TURISMO EIRELI 

Ramo ............... ........ .............. : Transporte rodoviário ooietivo de passagefros,-sob regime 
de{retamento, municipal 

Ende eço ............. .............. ..... : AAEA RURAL, 100 

Complemento ......................... : RUA COTIA ESTRADA BEM QUERER F 

eairro ............ ....... ................. ; '#AAEA RURAL DE VITÓRIA DA CONQ 

MunidplO .. ............................. ; VITORIA DA CONQUISTA 

Estado ................................... : BA 

Inscrição no CNPJ ................... : 13.173.634/0001-98 

lnscriç~o Estadual. ................... : 

RegiStro na junta ..................... : 29 6 00393016 Data registro: 28/01/2011 

Inscrição Munfdpal... ................ : 

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 11/2013 DO DREl, DEClARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO 
ENCONTRA-sf TOTAlMENTI: ESCRmJRAOO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. 

ADRIANO SILVÂ'SOS 
ADMINISTRADOR 
CPF: 256.636.708·66 

Augusto Jorge José l eal 
Coordenador Adminis!rabvc 

Mat4-244400 

JOAO OS 1\NTOS E SANTOS 
Reg. no c • A sob o No. 288966/0-6 T· 8A 
CPF: 038.749.595·97 

\ 

: 

Si 



· .... ~ .. , 

• 

• 

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO E 
EMPRESÁRJO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

AH TURISMO EIRELI 
CNPJ n• 13.173.634/0001-98 

ADRIANO SILVA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/10/1 977, 
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n• 256.636.708-66, CARTEIRA DE IDENTIDADE n• 
27.802.674-6, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no ÁREA RURAL - RUA 
COTIA, ESTRADA BEM QUERER, 100- FAZENDA SANTA MARTA, ÁREA RURAL 
DE VITÓRIA DA CONQUISTA, VITORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 45099-899, 
BRASIL. Empresário que tem a denominação de ADRIANO SlL V A SANTOS 
25663670866, Inscrito na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o ?-. ,RE n• 2980085394 I e 
CNPJ sob n• 13.173.634/0001-98, situada nesta cidade à RUA TRES (VL ELISA), 143, 
ESPIRJTO SANTO, CEP 45038-455, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO 
em EJMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se 
regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob a AH TURISMO EIRELI, com sede nesta 
cidade à ÁREA RURAL- RUA COTIA, ESTRADA BEM QUERER, 100- FAZENDA 
SANTA MARTA, ÁREA RURAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, VITORIA DA 
CONQUISTA, BA, CEP 45099-899, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, 
abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer pane do território nacional. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. Tem por objetos: 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
ESCOLARES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL; OPERADORES 
TUIÚSTICOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 

CNAEFISCAL 

4929-9/01- Transporte rodoviário coletivo de passagei ros, sob regime de fretamento, 
municipal 
4923~/02 - Serviço d e transporte de passagei ros - locação d e autom 6veís com motorista 
4924-8/00- Transporte escolar 
4929-9/02- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e intern acional 
7912--1/00 -Operadores turisticos 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciou suas atividades em 28 de janeiro de 2011 e 
seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA. O capital é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), o qual está 
totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional. 

CONFERE COM ORIGINAL 

Eln]JtJ~ {)r/.wJJ<O j/o .f~ 
fl.úgust~;:-----

Coordenador Admlrusl!aUvo 
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Certifico o Reglsvo ao~ o n• 29600393016 em 2010512019 
Protocolo 196720<135de 1310512019 
Nome da empresa AH TURISMO EIREll NIRE 29600393016 
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por Toana Regi aM G de AniOjo • Seaelária.Ge~W 



' 

• 

• 

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LlMJTADA 
AH TURISMO EIRELI 

CNPJ n• 13.173.634/0001-98 

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ADRIANO SILVA SANTOS com os poderes e atribui\}Ões de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. 

CLÁUSULA SEXTA. Ao ténnino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA SÉTIMA. Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade. 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade dÓ titular é limitada ao capital integralizado. 

CLÁUSULA NONA. Sob as penas da lei, declara. igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administraçi!o desta EIRELI . 

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, que será levado a registro perante o Oficial de RegiStro Civil das Pessoas Jurídicas competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor. 

VITORIA DA CONQUISTA, BA. 03 de maio de 2019. 

~~~~·~~·~u~.~~~ ~~----- 0440~R'I~ÔSILVA SANTOS 

R• c:orlh4ço por ai'M."E'L.HANÇA a(a~) frn-w ( t) de: 
AORU lO t11.Y&. SABTO!I. '/ ·.:.· ; · ·• • •' • ••• • · · · · · · v.~~:-.:.·~~~ V.f..±~i~:~i: ... 

JA$0 CARLOS SANTOS F. JR, • AUX 
. E EV&Ntf: • . 

SeJo: 1US.ACt715ttJf ·\'.SCr: •u S,OO 
.COMUII• em: WW+tf.ltbe !us...bçlà'yt•!'!lklsfadt 

~· 

CPF: 256.636.708-66 

Augusto Jorge José Leal 
Coordenadl)l Admirusuat;vo 

--- ..t,\i!!:'· 4-244400 

Certifico o Registro sob o n• 29600393016 em 2010512019 
ProtOCOlo 19672005de 1310&"2019 
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JUCEB .. ~ ......... 

TERMO DE AUTEI'\TICAÇÃO 

NOME DA EMPIU:SA AH T URISMO EIRELI 

PROTOCOLO 1967204lS·Ill05/2ut• 

ATO 091 • ATO CONSTITUTIVO 

tVIi.NTO 046 . TR4.'\SFORJIIACAO 

• ~IRE 2%0039'.>016 

• 

CSPJ 13.173.634'0001-98 
~ERTIFICO O REGISTRO EM :ZOIOS:'lO 19 

~ 
JUCEB 

TIANA REGI l-A M 0 DE ARAÚJO 

s.cretária-<ltral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
~rtfflco o Registro sob o n• 29600393016 em 2010512019 
Protocolo 196720435 de 13/0tl/2019 
Nome da empresa AH TURISMO EIRELI NIRE 29600393016 

2110512019 

Este docunento pode ser veribdo em httj):Jiregittjueeb.ba.gov.lldAUTENTlCACAOOOCUMENTOSIAUTE'NliCACAO.aspx 

Chancela 153751~ 
&la Cll!>ia loó autenücacla dlgltalmo1lte e assinada em 2110512019 
ll« liana Regila M G de AralljO • Secretária-Geral 6fJ 



0211l!li2020 

~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL I M~: Sanl ~Cf?'.·q_!h.> 
[ ~n ... :. :-"" I 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA \, -;ye Lieítação 

t-;(IMERO DE IN~~~ I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATAOE ABERTUAA ' --
13 .17 3.63410001·98 CADASTRAL 2810112011 
MATRIZ 

l NOME EMPRESARIAl.. 
• AH TURISMO EIRELI I 
I ~~UlOOO ESTABELECIMENTO (NCf.1E OE i"ANTAS~t 
ADRIANO TRANSPORTES ~~ ~o;r' I 
~~[»GG E CESCRJÇAO OAAl iVlDADE ECONOMICA P~O?AL 
49.29·9.01 ·Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal I 
<:_?DIGO E CESCRIÇAO DASAllVIOAOES ECO~o.\t!CAS SECUNOA.R_IAS 
49.2:3.0.02 • Serviço de tran-sporte de passageiros -locação de automóveis com motorista 
49.24.8..00 ·Transporte escolar 
49.29-9..02 • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
79.12-1.00 • Operador.s turisticos 

l i~g~ , ~d~ J~RIOICA 
Limitada (de Natureza Emprosârl I 

l i NUMERO li OOMFl<.\lENTO 

I 
A RURAL 100 RUA COTIA ESTRADA BEM QUERER 

FAZENDA SANTA MARTA 

EJ 1 :.-099-1399 
I ISAIRRO.DlSffiiTO li MUNICIPIO 

VITORIA DA CONQUISTA AREA RURAL DE VITORIA DA A 
CONQUISTA 

ENOER:.ÇO a êTRONIOO 

I l lEl..EFOOE I DRISSANTOS18@GMAIL.COM • (77) 8869·1181 

ENTE j;EOERAtrv'ORESPONSAVE!.. (EFRj 

I -· 
srn:AÇXõ c\D~ I I I:JATJ\ DA SITUAÇ.wCADASTRA1. I ATIVA 23/01/2011 

uonvo oe StTVAÇ:..OCAOAST-AAL 

I 

SI!UA.ÇÁO ESPECIAL 

I I ~Sl'Tt.!;.ç.I.OESPECIAL I -

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

Emitido no dia 02/06/2020 às 09:26:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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02/06/2020 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL· 1° GRAU 

CERTIDAO N": 004283692 FOLHA: 1/1 

A auténtlcidade desta certidã-o poderã ser confirmada pela Internet no slte do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.ijba.jus.br/sco/abrlrConferencla.do). 

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distriboições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 02/0612020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

AH TURISMO EIRELI, portador do CNPJ: 13.173.634/0001·98, estabelecida na A RURAL, 100,RUA COTIA, 
ESTRADA BEM QUERER FAZENDA, FAZENDA, CEP: 45099-899, 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 internet 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, terça-feira, 2 de junho de 2020 . 

004283692 
PEDIDON": I IIII~IIIIJIIIUIIJ IH~IUIIIIII 
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PC·DE;. .;'U DTC I.t..:;::-ç. 
.;UST l ::;.:\ DO 'f :<.ABAL:iO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AH TURISHO EI~ELI 
(~~TRIZ E FILIAI S) CNPJ: 13 . 173.634/000 1-98 

Certidão n": 45874 42/202 0 
Expedi ção: 14/02/2020 , às 09 :17: 35 
Val idade: 11/08/20 20 - 180 (cento e oiten t a) dias, contados da data 
de s ua exped i ção . 

C e r t i f i c a - s e que AH TURISMO El:RELJ: 

(MATRIZ E FILIAIS), insc r ito (a) no CNPJ s ob o n ° 
13.173.634/0001- 98, NÃO CONSTA do Banco Na c ional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emiti da c o m base no a rt . 642- A da Consolidàção das Lei s de 
Trabalho, acrescentado p e l a Lei n • 12.440, de 7 de julho de 2 011, e 
na Res olução .Ad mini stra t iva n• 1 470/2011 do Tribunal Superior do 
Traba lho, de 24 de agos t o de 2 01 1 . 
Os d ados constantes de sta Certidão são de r es ponsabi lidade dos 
Tribun a i s do T r abalho e es t ão atuali zados até 2 (doi s ) dias 
ant eriores à data da sua exped ição . 
No caso de pess oa j urídi ca, a Certidão ates ta a empr esa e m relação 
a todos os seus estabelec i me ntos, agên c i a s c u filia i s . 
A aceit ação desta certidão con d i c i ona-se à veri fi cação de sua 
a u tenticidade no por~a l de Tr ibuna l Su p e r ior do Trabalho na 
Interne t (http: I itv'ilvl. t st. jus . br) 
Certidão emitida gratuitament e . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Naciona l de Devedores Traba l hista s constam os dados 
necessários à identificação das pessoas nat u ra is e jur í dicas 
inadimplentes perante a Just iça do Trabalho q uanto às obrigações 
estabel ecidas em sen t e nça condenatõria tran s itada e m jul gado ou em 
acordos judic i a i s tr·aba l histas , inc l usive no con cernen t e aos 
recolhimentos prev idenciários, a h onorários, a custas, a 
emolumentos o u a r eco l h i ment os determinados em l ei ; ou decorren tes 
de execução de acordo s firmados p erante o Minist ério Pübl ico do 
Trabal ho ou Comissão de Conci l i ação Prévia . 
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Consulta Regularidade do Empregador 

... Voltar H IIH Imprimir H J 

CAIXA 
C A IXA E C ONÕ M ICA FE D ERAL 

Certificado de Regulnridade do 
FGTS-CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

13.173.63410001-98 

AH TURISMO EIREU 
A RURAL 100 fAZENDA SANTA >IARTA I AREA RURAL DE VITOR I VITORIA DA 
CONQU!ST A I BA I 45099-899 

A Ca ixa 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 contr ibuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obr igações com o FGTS. 

Validade:17/03/ 2020 a 14/07/2020 

Certificação Número: 2020031702450282891127 

Informação obtida em 01/04/2020 08:51: 12 

A uti lização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
ver ificação de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br 

htlps://oonsvlta-ctf.caixa.gov.brlconsultacl"fipagesJconsultaEmpregador.!Sf 111 

6Y 
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• 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 1l . 

~~)! 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: AH TURISMO EIRELI 
CNPJ/CPF: 13.173.634/0001-98 

Cod.Contribuinte: 1004395 
lnsc.Municipal: 5007607 

Endereço Imóvel: A RURAL 100, AREA RURAL DE VITORIA DA CONQUISTA, VITORIA DA 
CONQUISTA • BA , CEP: 45099899 

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 Quarta-Feira, 20 de Maio de 2020 as 09:59:57 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20200021402 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

servicos.pmvc.ba.gov.b<lcertidao_imp<essao.p11p?\c=e&Cd=MNBFEEEDIHKCHLFCHF&tpc=FE&tpccen=c 111 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAIDA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts.113 e 114 da Lei 3.956 do11 de dezembro de 1981 ·Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20201302061 

RAZAO SOCIAl 

AB TURISMO EIREU 

INSCRIÇÀO ESTAOUA1. CN'PJ 

158.177.065 13.173.63410001-98 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jur idica 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 Olvida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado. ressalvado o d ireito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 0410512020, conforme Portaria n• 918199, 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:/lwww.sefaz.ba.gov.br 

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

Págm~:. 1 de I RciCcrtidaoNcgativa.rpl 
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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: AH TURISMO EIRELI 
CNPJ: 13.173.63410001-98 

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 adminislrados 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 Tributario 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 Dfvida 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 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas allneas '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 verif icação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/lrfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n• 1.751, de 2110/2014. 
Emitida as 09:50:52 do dia 2510112020 <hora e data de Brasil ia>. 
Valida até 23/0712020. 
Código de controle da certidão: 4898.CD50.63C3.704B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 
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Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Idontlflca~o 

CNPJ: 13.173.634/ 0001 ·98 Inscri~o E$tadual: 158.1n.065 ME 

Riozlo Social: AH TURISMO E!RfU 

Nome fantaala: ADRIANO TRANSPORTES 

Natureza lurldlca: EMPRfSA INDIVIDUAl DE RESP. LIMITADA· EIREU ( DE NATURfZA EMPRESARIAl 

Unidade do Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 

Unidade de Fiscalização: I NFAZ SUDOESTE 

Endereço 

Logradouro: AREA RURAL 

Número: 100 

Bai rro/Distrito: Área Rural de Vitória da Conquista 

Munlclplo: VITORIA DA CONQUISTA 

Complemento: RUA COTIA ESTRADA BEM QUERER 

CEP: 45099-899 

UF:BA 

Telefone: (77) 88691181 

Referindo: PROXIMO A UESB 

E•mall: DRISSANTOSIS@GMA!l.COM 

locali~o: ZONA RURAl 

Ocmieilio Trfbutj;rio Eletrõntco • OTE 

Sltuaçlo do DTE: NÃO CREDENCIADO 

Sltuaçlo da Conto: INEXISTENTE 

O.ata do Credenci-amento: INEXISTENTE 

D-ata da Criação da Conta: INEXISTENTE 

lntormaç~a Complementares 

Data de Inclusão do Contribuinte: 21./05/2019 

Atividade Econômica Principal: 

4929901 ·Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob r&glme de fretamento, municipal 

Atividade Econômica Secundária 

4923002- ServiQO de transporte de passageiros ~ loee.ç:io dt automóveis com motorista 

4924300 ·Transporte escolar 

492,9902 - Transporte rodoviário coletivo de passagefros, sob regime de fretamento, lntermunk:fpal, lnte:rest&dual e 
lntemadonal 

7912100 ·Operadores turísticos 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

• PORTA A PORTA, POSTOS MÓVEIS OU POR AMBUlANTES 

Condlçlo: MICROEMPRESA 

Forme de pagamento: SIMPLES NACIONAl 

Situaçlo Cadastral Vigértle: ATIVO 

Endereço de Corf•spond6ncia 

Endereço: AREA RURAl 

Referincla: 

Complemento: RUA COTIA ESTRADA BEM QUERER 

Número: 100 

Bairro: AREA RURAl DE VITORIA DA CONQUISTA 

Munlcfplo: VITORIA DA CONQUISTA 

CEP: 45099899 

UF:BA 

Classlflcaçlo CRC: Escritório Sociedade 

Nome: JCS E SANTOS • ME 

Respontável pela organização contábil 

Classlflcaç&o CRC: Profissional 

Nome: JOAO CARLOS SANTOS E SANTOS 

Endereço 

lnform~ do Contador 

CRC: 6777 ·BA 

CRC: 

Endereço: AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES O SAlA 1 A 3 

Númerol 450 

Referenda: 

Telefone: (77) 30811081 

Bairro: FEUCIA 

Celul ar: () 

Munlcfplo: VITORIA DA CONQUISTA 

CEP: 45055155 

Fax: () 

npo CRC: Originaria 

Tipo CRC: Transferido 

UF: 6A 

e-mall: 

www.selaz.ba.goy.br 6S 



e2l06fl021l ConSUlta ao Cadasuo 

·, Nota: Os dados acima são baseados em Informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a poster ior confirm 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 02/06/2020 

• 

• 

\VWW,sefaz.ba.gov.bt 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria de Saúde 

www.pnvc.ba.gov.br 

Setor de transporte 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos a quem interessar que a empresa AH Turismo EIRELI, sediada em 

Vitória da Conquista - BA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

13.173.634/0001-98, sediada na Rua D. Conjunto Renato Magalhães, n° 45. 

Bairro Espírito Santo, Vitória da Conquista (BA), representada pelo seu 

bastante procurador o ADRIANO SILVA SANTOS, brasileiro, maior, portador 

do RG n. 0 27802674-6 SSP/BA e inscrito no CPF/MF n.0 256.636.708-66. 

prestou serviço de transporte de pessoas. a esta secretaria municipal de 

Saúde. nos anos de 2017 e 2019 . 

Ru~ Coron~l Gugé 2ll·Centro 
F<>ne: (77) 3429· 7414 

Vitória da Conquista 0210612020 

CEP 45040·000 • Vitória da Conquis!a · Bahia 

10 j 



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
ESTADO DA BAHIA 

CERnDÃO DE REGULARIDADE DO SICAD 

DADOS 00 FORNECEDOR 

Nome/Razão Soàal AH TURISMO EIREU 

CNPJ 13.173.634/ 0001-98 
Endeteço RUA COTtA - EST. BEM QUERER.100- FAZENDA SANTA MARTA - vtTOIUA DA 

CONQUJSTA - BA- CEP: 4509!1899 

FINAUDADE 00 CERilFI\:AOO 
Certificamos que o(a) Fomecedor(a) AH lURISMO EIREU enoontra-se devidamente cadastrado(a) no SISTEMA DE 
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES/SICAD do poder ExeaJtivo 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. 

ll!rtlollio VMicla até: 03/07/ 2020 

Vlt6ria ela Conquista, 09/ 06/ 2020 11:08:28 

P6glna 1 



021oe!L020 ALVARÁ OE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Prefeitura Municipal de VItória da Conquista 

Secretaria Municipal de A nanças e Execução Orçamentária 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

lnacrição Municipal: 5007607 
Razão Social: AH TURISMO EIRELI 

Exerclcio 
2020 

Nome Fantasia: ADRIANO TRANSPORTES 
CNPJ: 13.173.634/0001-98'-.. / '-. / '- / 

,........... ........ ..... -·~ 
Endereço: 
A RURAL, 100 • AREA RURAL OE VITORIA DA CONQUISTA RUA COTIA ESTRADA BEM 
QUERER FAZENDA SANTA MARTA, BAIRRO AREA RURAL DE VITORIA DA CONQUISTA 
VlTORIA OA CONQUISTA BA CEP: ~.099-899 

Atlvldaães 

P 492W0100 ·TRANSPORTE RODQ.VIARIO COLETIVO DE P ·Data de Inicio: 2810112011 
S 492300200 • SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSA~EIRO ·Data de Inicio: 05/0612019 
S 492480000 ·TRANSPORTE ESCOLAR· Data de lnici~: 05/06/2019 
S 492990200 ·TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE P ·Data de Inicio: 05106/2019 
S 791210000 ·OPERADORES TURISTICOS ·Data de Inicio: 05/0612019 

Observação: 

O PRESENTE ALVARÁ ESTA DE ACORDO COM A LEI 1.259, DE 23 DE DEZEMBRO OE 2004. 

Vrtória da Conquista • BA. 

Terça-Feira, 02 de Junho de 2020 às 09:34:24 hs. 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É 

VALIDO ATÉ 20/02/2021. 

Chave de Validação: 0010250076072020005631 

sorvloos.pmvc.ba.gov.b<laiVara_imPf"sao.php?tpcaGE&cnt=GIWJEE&otv--O&tpolv=FE 
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Augusto Jorge José Leal 
Coordenador Administrafivo 
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a partir de 02 de janeiro de 2019 e revogando todas as dlsposlçlles em contrário. 

Vitória da Conquiste, Bahia, 
07 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmilo 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 atrlbuiçlles que lhe confere o art. 75, Inciso 111 e XI, da Lei OrgAnlca do Munlcfpio, e 
nos termos da Lei Complementar n•1.788, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada, FABRICIA PICHEMEL AMO RIM CASTRO. Inscrita na OABIBA 
sob o n. 23.458, cargo Procurador Jurldlco X, cargo de provimento comissionado, 
pertencente à estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Munlclplo- PGM, 
remunerado pelo slmbolo CC-111. 

Art. 2• Este decreto entra em vigor na data de sua publlcaçllo, ficando revogadas todas 
as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
07 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmlo Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N" 20.035, DE 07 DE JANEIRO DE 2020. 

Institui a Comissão Penmanente de Ucltaçlles, vinculada à Secretaria Municipal de 
Admlnistnlçilo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgênlca do Munlclplo, no seu artigo 75, Incisos 
111 e XI, e nos termos da Lei Federal de n• 8.666, de 1993, 

DECRETA: 

dom.pmvc .. IN.gov.br 
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Art. 1° Art. 1• Fica lnstitulda a ComlsaAo Permanente de Ucltaçilo, vinculada a 
Secretaria Municipal de Admlnlstnlçllo, destinada a pnooessar licitações previstas na 
Lei Federal n• 8.666, de 1993, na modalidade pregAo, prevista na Lei Federal 10.520, 
de 2002, e no Regime Diferenciado de ContrataçAo- ROC, nos termos do caput do art. 
34 da Lei Federal 12.462, de 2011, pelo perlodo de 01 de janeiro de 2020 a 30 de 
junho de 2020. 

Art. 2' São designados Integrantes da Comlsalo Penmanente de que tnlta o artigo 
anterior, os servidores públicos ababto relacionados, entre pertenoentes do quadro 
penmanente e comissionados: 

1-Sio membro• titulares: 
COMISSAO 

Nome IMatrlc:ul• 
Presidente: Elbert Cleber del147279 
Santana Monteiro 
1' Relatora: Meg de Sousa 1186444 
Maraues 
2" Relatora: Lara Betânia 1014070 
Lells Ollvelns 
11 - Sio membros 

Secret.rl• 
SEMAD 

SEMAD 

SEMAD 

aom.pmv~.oa .. golf.Or tu~ ~:; 
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Art. 3° A deslgnaç!lo dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações ora 
lnstltulda é feita sem prejulzo de suas atribuições normais junto às Unidades em que 
trabalham. sendo que perceberllo Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
(GCET) cujo valor mensal não poderá exceder R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Parágrafo llnlco. A gratlflceçllo referida no caput será calculada por melo da fórmula 
prevista no Anexo I deste D«reto, 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 Execuç!lo Orçamentária, e ao Egrégio Tribunal de Contas dos 
Munlclplos da Bahia pelas informações contidas nos processos de llcitaçllo, conforme 
disposto na Lei Federal de n• 8.666, de 1993, em seu artigo 113, e suas respectivas 
alterações. 

Art. s• A composição da Comlssllo Permanente de que trata este decreto deverá 
obedecer à proporçllo de no mlnimo 2/3 de Integrantes servidores públicos do quadro 
permanente de licitações, salvo situação excepcional a ser devidamente motivada. 

Art. &• 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. e• Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeHos jurldicos a 

dom.pm•c.ba.gov.br 
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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 I 
A fórmula a que se refere o artigo 3•. parágrafo único, deste Decreto é a seguinte: 

VMR=~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 nomeaçAo da Equipe Técnica para Monitoramento e Avallaçllo do 
Plano Municipal de Educação Lei n• 2.042115 de 26 de junho de 2015 e alterada pela 
Lei n• 2.108 de 11 de outubro de 2016 do Munlcfplo de Vitória da Conquista - BA, e dá 
outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 74' da Lei Orgânica do Munlcfplo, 
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 Educeçllo (PNE), 

DECRETA: 

Art.1°- Fica designada a Equipe T6cnlca de Monitoramento e Avallaçio (ETMA) do 
Plano Municipal de Educaçio, composta pelos seguintes membros: 

da Silva Silveira 

Paulo Marinho dos Santos 
NTE20 

dom.pmvc.b~t.gov.br !"'i-.- ....., 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso 111 e XI, da Lei Orgânica do Munlcfplo, 
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 Diério 
Oficial do Municipio, eletrOnlco, 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 
sfmbolo 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.0 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 Municfpio, 

DECRETA: 

Art. 1• O art. 1° Decreto 18.847, de 24 de agosto de 20·18, publicado no Diário Oficial 
do Municfpio, 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 
Secretário Municipal de Administração, cargo de provimento comissionado, 

f'..Â dom.pmvc.ba.gov.br 
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pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração -
SEMAD, remunerado pelo sfmbolo 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.0 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 111 e XI, da Lei Orgânica do Municfpio, 
e nos termos da Lei Complementar n• 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerada, ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS, do cargo da 
Coordenadora Geral, cargo de provimento comissionado pertencente à estrutura 
administrativa da Secretatia 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 Municfpio, eletrOnlco, Edição 2.339, ano 12, páginas 957-958, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1• Fica nomeada, ANA CLAUDIA OUVEIRA PASSOS, para o cargo de 
Secretária Municipal de Melo Ambiente, cargo de provimento comissionado, 
pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Melo Ambiente -
SEMMA, remunerado pelo sfmbolo CC-I." 

Vitória da Conquista, Bahia, 
02 de agosto de 2019. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

- '1- ~ 
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Certidões Administração Pública Federal 

Certidões APF 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

NOVA CONSULTA 

.... CNPJ: 13.173634/0001·98 
111 - Razão Social AH TURISMO EIRELI 

Nome Fantasia ADRIANO TRANSPORTES 

órgão 
Emissor 

TCU 

~ ----

CNJ 

Portal da 
Transparência 

Portal da 
Transparência 

Certidão 

Inidôneos · Licitantes Inidôneos 

CNIA · Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade 

CEIS · Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas 

CNEP - Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas 

BAIXAR POF (g;l 

Erro de 

Processamento 

Erro de 
Processamento 

https:/lcettidoes-apf.apps.tcu.gov.br 

o 
o 

iT9 
111 



~ 
o 

2610612020 

fiLTROS APUCADOI: 

CPP I tNPj: 1)17)6:M00019t 

Datl da consutu: 26«)612020 1l:OS:l9 
O.u da llfdma atU.rluçl« 2SJOII5I2.020 11:00:06 

DtTMMM CWIICPf 00 SNICIOMAOO NOMI to WfOOINO 

Hl!nlwm rtg~stro tncontrtôa 

Dotal- o da Ponalldado • C.Odlltro Neolonal do Emprosas Punidas (. • Portal do lransportnclo 

Uf 00 WICIOIWO 4oc.IM-- tiPO DA~ 
McloMVIGkiAU 
IM!lO 

fNMMINOAM 
IM!lO 

1.-.t 

WMOACMIIIUI.a QUANTIWI 

WWN.portattransparenota.gov.br/eanootl/cnep?paglnecaoSimples-true&tamanhoPaglna•&offsftt•&dlrocaoOrd&nocao-=a&e&cpfCnpj•131 73634000198&oolunaaSe'-<:lonadat=linii;Oete:lhamento%2Ccpf. .. 111 
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26106/2020 Detslhament. Sanções \Jioentes ~Cadastro CSe Empresas lnkJôneas e Sus~~ CEIS- Portal da transparência 

Fl~TROS APLICADOS: 

CPF /CNPJ: 13173634000198 

Data da consulta: 2610612020 12:00:07 
Data da última atuallzaçlo: 25/06/2020 18:00:06 

DfTWIAR CNPj/CI'f 00 SANCIONADO NOM! DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

UF DO SANCIONADO 
ÓIGAoltHIIDAD! 
SANCIONADORA 

TIPO DA SAN(Ao 

~IM PAR 

DA!A Df PUJiliCA(AO OA 
SAN(AO 

J 

QUAHTIOADt 

~ www.portaltransparencla.gov.br/saocoes/oefs?paginaceoSimples=true&tamenhoPaglna=&offset=&dlrecaoOrdenacao=asc&cpfCnpjel3173634000198&colunasSeleclonadas=linltOetalhamen1o%2Ccpf.. 1/1 
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PORTARIA 

PORTARIA PGM N.0 009, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

Altera a deslgnaçêo de advogados do quadro de cargos de provimento comissionado 
e dá outras providências. 

A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1• Fica designada a advogada pública Rejane Duarte de Almeida, com matricula 
sob o n• 24187-9, para atuar na procuradoria tributária, em horário compatlvel com 
suas atribuições já exercidas na procuradoria de Meio Ambiente- SEM MA. 

§1°. Os pedidos de .estudos ou pareceres jurldlcos devem ser dirigidos ao procurador 
Gerai, para distribuição, sendo vedado o protocolo direto ao procurador/advogado da 
área. 

§2°. Em raz.l!o da cumulação de funções, será percebida gratificaçêo, cujo quantum 
cabe à definição do secretário de administração. 

Art. 2• Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nadjara Lima Régia 
Procuradora Geral do Munlclpio 

DECRETO 

DECRETO N° 20.363, DE 29 DE JUNHO DE 2020. 

Institui a Comissão Permanente de LicHações, vinculada à Secretaria Municipal de 
Administração. 

no seu 

dom.pmvc.b•.gov.br 

usando 
incisos 
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Art. 1° Art. 1 • Fica institulda 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 Federal12.462, de 2011 , pelo perlodo de 29 de junho de 2020 a 31 de 
dezembro de 2020. 

Art. :z• São designados integrantes da ComissAo Permanente de que trata o artigo 
anterior. os servidores públicos abaixo relacionados, entre pertencentes do quadro 
permanente e comissionados: 

t - São membros titularas: 

COMtSSAO 
Nome Matricula Secretaria 
Presidente: Elbert Cleber 147279 SEMAD 
de Santana Monteiro 

1• Relatora: Meg de Sousa 186444 SEMAD 
Marques 

2• Relatora: Lara Betênia 014070 SEMAD 
Lells Oliveira 

11-Slo membros suplantas: 
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Marllia Novaes de Sousa 151756 SESEP 

Graziele Silva Santana 198175 SE COM 

Nildete Bonfim Xavier 242018 SEFIN 

Valdeci Ferreira dos Santos 031172 GAC 

Elaine Dutra dos Santos 139780 GAC 
Santana 

Rita de Cassia Silva Brito 243109 SEM MA 

Cristiane Souza Almeida 140959 SEM MA 

Jasiel Costa de Santana 135920 SEMOB 

Dulcinela Carvalho de 142722 SEMDES 
Oliveira 

Augusto Jorge José Leal 244400 SEMDES 

Carla Alexandra Menezes 1143346 
Santana 

SE INFRA 

Valmlra Santos Oliveira 35313 SEMAD 

Carlos Casar Souza Prado 165412 SEMAO 

Antissonio Guedes Leite 130732 SEM AO 

Marcos Araújo Higino 130759 SEMAD 

Dlego Lima de Andrade 
Sousa 

148615 SEMAD 

Marcelo Almeida !015913 SEMAD 
Figueiredo Pereira 

Art. 3° A designação dos Integrantes da Comissão Permanente de Licitações ora 
institulda é feita sem prejulzo 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). 

Par6grafo único. A gratificação referida no caput seré calculada por meio da fórmula 
prevista no Anexo I deste Decreto, observado os limites estabelecidos no artigo 3• e 
parágrafo único da Lei Municipal n• 1.396, de 2007. 

. _____ .. ________ Requisitante responde perante o Gabinete do Prefeito e a 
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, e ao Egrégio Trtbunal de 

·~ Munlclnin~ da Bahia petas Informações contidas nos processos de 
na Lei Federal de n• 8.666, de 1993, em seu artigo 113, 
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e suas respectivas aHerações. 

Art. 5' A composição da Comissão Permanente de que trata esle decreto deverá 
obedecer à proporção de no mini mo 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° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

Vilórla da Conquista, Bahia, 29 de junho de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ANEXO I 

A fórmula a que se refere o artigo 3°, parágrafo único, deste Decreto é a seguinte: 

VMR = llllnX TLP 
TML 

GCET = Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
TML =Total Mensal de Licilações; Atas de Dispensa e Inexigibilidade 
TLP = Total Mensal de Licitações por Participante 
VMR = Valor Mensal a Receber 

DECRETO N° 20.364, DE 29 DE JUNHO DE 202~. 

Nomeia membros para compor o Grupo Institucional do Poder Público - GIPP, 
Instância colegiada de deliberação, fiscalização, articulação e operacionalização das 
atividades de gestão, monitoramento e fiscalização do Trabalho Social nos 
empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida - FAR 
construidos no Municfpio de Vitória da Conquista. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Ba~so 
das atribuições que lhe confere o art. 75, Inciso XI , da Lei Orgânica do M~clpld{ ~ 

CONSIDERANDO o anexo 111 da Portaria n• 464, de 25 de julho p~B>A: 
Ministério das Cidades, que confere aos Entes Públicos apotad~ 
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Página :;..1_, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQ~cU\. 

Procuradoria Geral do Município 
Procuradoria de Licitação 

PARECER N• 074/2020 
PROCESSO N2 24.229/2020 
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 PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO VAN DE 16 LUGARES, COM 
MOTORISTA E COMBUSTÍVEL 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). 

I- RELATÓRIO 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO 
VAN DE 16 LUGARES, COM MOTORISTA E 
COMBUSTÍVEL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ART. 4° DA LEI N°13.979, DE 2020. 
I - Contratação direta, por dispensa de licitação, de 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO 
VAN. DE 16 LUGARES, COM MOTORISTA E 
COMBUSTÍVEL para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, conforme art. 42 da Lei n• 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (SEMDES). 
li - Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável 
prevista no art. 49 da Lei n9 13.979, 2020. 
m - 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. 

Rua João Pessoa, n• 253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA COINC:l'71~~~ri~HJo 
Procuradoria Geral do Município 

Procuradoria de Licitação 

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 PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO V AN DE 16 LUGARES, COM 
MOTORISTA E COMBUSTÍVEL para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 
conforme art. 49 da Lei n2 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES). 

2. Segundo alegado pela Unidade Demandante, pretende-se a contratação de 
empresa para aquisição de SERVIÇOS com UM VEÍCULO TIPO V AN DE 16 

LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUS1ÍVEL, para a prestação de 
serviços no transporte das equipes técnicas e usuários do Sistema Único de 
Assistência Social Municipal, frente às ações socioassistenciais 
descentralizadas, as quais foram ampliadas em virtude da adoção de medidas 
de prevenção ao Coronavírus/COVID-19 no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, nos termos da Portaria n• 369 de 29 de abril de 2020, do Ministério da 
Cidadania. Estas novas ações socioassistenciais visam mitigar os efeitos da 
calamidade pública provocada pela COVID-19, como também atender às 
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 

3. Instruem os autos os seguintes documentos: 
a. Solicitação da Contratação, conforme C.I n2 148/202Q-SEMDES; 
b. Termo de referência simplificado; 
c. Declaração de adequação de despesa; 
d. Proposta de preço da empresa AH TURISMO EIRELI; 
e. Atestado de Vistoria Técnica Veicular; 
f. Pesquisa de Preço, realizada entre fornecedores locais, nos termos do 

art. 4°, inciso VI, alínea 'e'; 
g. Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade 

Fiscal-Trabalhista da empresa AH TURISMO EIRELI; 
h. Atestado de Capacidade Técnica da empresa AH TURISMO EIREU; 
i. Ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação; 
I· Atos de nomeação do Secretário Municipal de Administração e do 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES; 
k. Certidão do SICAD da empresa AH TURISMO EIREU. 

Rua João Pessoa, n• 253, Térreo- Centro. 
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4. A presente manifestação jurídica limitar-se-á a análise do arquivos ane 
o dia 29/06/2020 às 12h no GEP n~ 23.533/2020, em especial os 
arquivosCEIS_-_Portal_da_transparência_-_AH_TURISMO.pdft 
(CNEP)_-_portal_da_transparência_ -_AH_TURISMO.pdft 
Consulta_Omsolidada_de_PessoaJurídica_-_AH_Turismo.pdft 24229-2020_(1).pdf, 
anexados pelo servidor Adson dos Santos Carvalho, em 2610612020. 

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 
n• 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. 

Il-FUNDAMENTAÇÃO 
Il.A - Da dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavirus 

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 possível rastrear a origem da 
contaminação. Tal realidade favorece o aumento drástico do contágio vira! 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 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. 

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 
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Pá111.rna.-'! 
PREFEITURA MUNIO PAL DE VITÓRIA DA CONQUIS 

Procuradoria Geral do Município 
Procuradoria de Licitação 

art. 4~ da Lei nº 13.979, de 2020, prevê que a licitação é dispensáve 
casos com o seguinte texto: 

Art. 4~ 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. 
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo 
é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. 
§ 2• Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro 
nesta Lei serão imediatamente dispotúbilizadas em sítio oficial 
especifico na rede mundial de computadores (internet), 
contendo, no que couber, além das informações previstas no § 
32 do art. s• 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. 
§ 3° 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 13292, 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, 

Art. 62 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, 

1 L Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma 
política de saúde pública especifica, o enfrentamento da emergência 
decorrente do coronavírus. 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. 4° acima transcrito é uma norma de 
vigência temporária, nos termos do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do 
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Página 5 de 10 
PREFEITURA MUNIOPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
Procuradoria de Licitação 

Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de ebl~~ 
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 coronavirus (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. 4° da Lei n" 13.979, de 2020. Os 
elementos que caracterizam tais fatos geradores foram listados no art. 4"-B do 
mesmo diploma legal, que diz: 

Art. 4"-B Nas dispensas de licitação decorrentes do ,disposto 
nesta Lei,. presumem-se atendidas as condições de: 
I - ocorrência de situação de emergência; 
ll - necessidade de pronto atendimento da situação de 
emergência; . 
m - 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? 
b. Porque o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto da 

contenção da. crise? 
c. Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar trará 

a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
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Pá~6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIST at Sa s 

Procutadoria Geral do Muniápio 7"'"!1J·~·-~4fR; 
Procuradoria de Ucitação 

outros bens, públicos ou particulares, no contexto da contenção da 
. ? cnse. 

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? 

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 Muniápal de Desenvolvimento Social 
(SEMDES) às fls de n• 07-23 do arquivo anexado ao GEP intitulado 
24229-2020_(1).pdf. 

ILB - Dos requisitos procedimentais da dispensa e da instrução do processo 
17. A Lei n° 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 n9 8.666, de 1993. Ou seja, 
no aspecto procedimental, deve-se recorrer à Lei n° 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 Coronavirus 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 comW\5 (art. 49-C); 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas 
apenas na execução do contrato (art. 4°-D); 

c. Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os elementos 
previstos no art. 4-E, § 1° da Lei em comento; 

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 

#f7c2cb6c-7c7f-4974-b187-d4bd361b126f 



• 

• 

d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, 

justificativa, a estimativa de preço exigida pelo § 19
, inciso VI, do art. 

4-E da Lei n9 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 Segll.ridade Social e o 

cumprimento do disposto no art. 7', inciso XXXIIL da Constituição 

(trabalho de menores) (art. 4"-F). 
20. O caso dos autos trata-se da aquisição de serviços com UM VEÍCULO TIPO 

VAN DE 16 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, conforme 

disposto na C.l n"136/2020 (disponível no arquivo 24129-2020_(l).pdf), tendo a 

empresa pretensa contratada AH TIJRISMO EIREU apresentado a 

documentação fiscal-trabalhista regular, conforme consta dos autos do 

processo; Saliente-se que fora juntado aos autos a Declaração de 

Empregador nos termos do inciso Y do art. 27 da Lei n. 8.666. de 21 de junho 

de 1993, acrescido p ela Lei n. 9.854,. de 27 de outubro de 1999, contudo tal 

documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa e deverá 

constar o carimbo com o CNPJ da empresa. 
21. Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 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 Ucitações, que assim preconiza: 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2• e 49 do art. 17 e no 
inciso ill 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 instruido, no que 
couber, com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso; 
ll - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
m - justificativa do preço; 

Rua João Pessoa, n• 253, Térreo • Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
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N - 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 

requ.isitos 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 n" 13.979, de 2020, impõe uma SUPERPUBUCIZAÇÃO da dispensa de 

licitação pa.ra 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 § 3A do art. 8'! da Lei de Acesso à Informação (Lei n9 

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 contratual; d) o valor do 

contrato; e e) o processo de contratação ou aquisição (art. 42, § 22, da Lei n" 

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, § 19, inciso VI, da Lei n°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 § 20 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 § 3" do art. 

42.-E da Lei n" 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. 
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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 coronavirus; e) e Declaração de 

Disponibilidade Orçamentária - 000. 
27. Quanto ao projeto básico simplificado, cabe avaliar se ele preenche os 

elementos determinados pelo§ lQ do art. 4-E da Lei n°13.979, de 2020: 

Declaração do objeto CONSfA 

FWldamentação simplificada da CONSfA 

contratação 

Descrição resumida da solução CONSfA 

apresentada 

Requisitos da contratação CONSTA 

Critérios de medição e pagamento CONSfA 

Estimativa dos preços CONSfA 

Adequação orçamentária CONSfA 

28. O Projeto Básico Simplificado (PBS) juntado aos autos, apesar de se tratar de 
documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, 

ao próprio órgão assistido, ele parece conter as previsões necessárias, 
indicadas na Lei Federal n° 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 AH TURISMO EIREU 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, IIL da Lei n• 8.666, de 1993 e nos 
termos do art. 4°, VL alínea "e" da Lei Federal n"13.979/2020. 

31. Os documentos de habilitação exigidos pelo art. 27 da Lei nQ 8.666, de 1993, 

foram jWltados aos autos, razão pela qual o processo atende os requisitos da 
legislação 
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32. Além disso, a Unidade Requisitante juntou a consulta no Cadastro de 

Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS, o Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Admínístrativa do CNJ e no 

sítio oficial do Tnlnmal de Contas da União, com o objetivo de verificar se 

há impedimento para a contratação da empresa selecionada, estado essa 

regular até a data de 26/06/2020. 
33. Como já dito, área competente carreou ao processo a Declaração de 

Disponibilidade Orçamentária, às fls.n9 30 e 38 do arquivo 24229~2020_(l).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. 8", § 3", da LAI e do § 2" do art 4° da Lei nG 13.979/2020. 

m-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 n9 8.666, de 1993. 

36. Retomem os autos à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), à 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

Vitória da Conquista - BA, 29 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 
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Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinatura gerado em 29/06/2020 às 13:33:31 (GMT -3:00) 

PARECER N° 07 4_2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEMDES.pdf 

Q 10 única do documento: #f7c2cb6c-7c7f-4974-bl87-d4bd361b126f 
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os efe1tos pte:SC:rrtos nos Termos <:fe Uso. 

Assinaturas {2) 

v Átila Carvalho Ferreira dos Santos (Participante) 
Assinou em 29/06/2020 às 13:35:52 (GMT -3:00) 

v Edimário Freitas de Andrade Júnior (Participante) 
Assinou em 29/06/2020 às 13:36:20 (GMT -3:00) 

Histórico completo 

Evento . ta e hora 

29/06/2020 às 13:35:52 
(GMT -3:00) 

Átila Carvalho Ferreira dos Santos E-mail at ila_advogado@hotmail.com. 

IP: 45.164.97.33 assinou. 

29/06/2020 às 13:33:31 
(GMT -3:00) 

29106f2020 às 13:36:20 
(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. 
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--Vlagens e tocaçoes-
(77)98869-1181/98888-7426 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

DECLARAÇÃO 

AH TURISMO EIRELI, inscrito no CNPJ n° 13.173.63410001-98, por intermédio de seu 

• representante legal o S.r. ADRIANO SILVA SANTOS, portador da Carteira de Identidade n• 
27802674 e do CPF n• 256.636.708-66, DECLARA, para fins do disposto no inciso Vart .. 27 da Lei 

n• 8.666, de 21 de junho de 1993. acrescido pela Lei n• 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 dezoito anos. 

• 

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

Data: $ I Ob I çlO,lp 

7 I 
(Representante Legal) 
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A TA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" DL 044/2020 
Processo Adminislrativo n• 2422912020 

Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois míl e vinte, reuniu-se a Comissão Pennanente de Licitação, 

composta pelos seguintes membros: Presidente, Srta. Luciana Rosa da França, Primeiro Relator, Sr. Lúcio 

Oliveira Maia e Segundo Relator, Sr. Manoel Messias Bispo da Silva, para apreciar pedido de contratação direta, 

por dispensa de licitação, de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO VAN DE 16 LUGAR.ES, 

COM MOTORISTA E COMBUSTívEL, para enftentamcnto da emergência de saúde pública de importância 

intemaciooal decorrente do corooavírus, 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 14812020-

COORD.ADM/SEMDES, tendo como ordenador de despesa o Sr. Michael Farias Alencar Lima, com a finalidade 

de contratação da pessoa jurídica AH TURISMO EIRELI, com endereço à Rua Cotia Estrada Bem Querer 

Fazenda Santa Marta, n• I 00, Área Rural, Vitória da Conquista- BA, CEP 45.099-899, inscrita no CNPJ sob o o• 

13.173.63410001-98. A contratação faz-se imperiosa para transporte das equipes técnicas e usuários do Sistema 

Único de Assistência Social Municipal, frente as ações socioassistencias descentralizada as quais foram 

ampliadas em virtude da adoção de nK:didas de prevençlo ao CoronavírusiCOVlD 19 no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS. Essas ações socioassistenciais visam 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 Unidade Solicitante justifica que a 

escolha do pretenso fornecedor oconeu após realização de pesquisa de preços realizada A pessoa jurídica acima 

mencionada é detentora de menor JnÇO e foi declarada vencedora do presente processo. 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 coronavirus. O 

art. 4° da Lei n• 13.979, de 2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n• 8.666193, prevê que a 

licitação é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados 

ao enftentamento 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 coronavirus. Todas as 

contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial 

específico na rede mundial de computadores (internet), con.tendo, 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 c o respectivo processo de contratação ou aquisição. A 

Comissão de Licitação entende c assevera as ações necessárias à escolha da empresa supramcncionada. 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. O objeto a ser avençado terá por A TI V IDADE- 2055, ELEMENTO 

DE DESPESA - 33.90.39.00, SUB ELEMENTO- 02, FONTE DE RECURSO - 29, Recurso: 113.226-1. O 

valor para prestação do serviço descrito no Termo de Referência dar-se-á no importe total de R$ 37.500,00 (trinta 

c sete mil, quinhentos reais). O contrato terá vigência de OI de julho de 2020 w; 31 de dezembro de 2020. O 

fiscal do contrato será a Sra. Vanessa Severino Santos Silva, matricula 24.205-7. P0<1anto, 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 Permanente de Licitação julgar DISPENSÁVEL o 

Processo Administrativo em tela com base oo art. 4• da Lei Federal o• · 3.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei 

Ata de Oi$pc:nsa 
Pç. Joaquim Correia, ss -Centro 
Fone: (77) 3424·8SI8 / 3424-351S / 3424-$516 
CEP 45()00.907 - Vitória da Conquim • Bahia 
wmpraspmvc@gmail.com 
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Federal o• 8.666193 e no Parecer Juridico o• 07412020 emitido pela Procuradoria Jurldica em 29 de junho de 
2020, assinado pelo ordenador de Direito, Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos. Ressalta-se que a consulta 
acen:a da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada pela Comissão, encontran~se no 
presente momento, regular confonne certidões emitidas na ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a 
tratar eu, Lúcio Oliveira Maia, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais membros da 
Comissllo. 

~ 
Vitória da Conquista, 30 de junho de 2020. 

Presidente Comissão de Licitação 

Lúc~eira Maia 
Primeiro Relator 

Manoel Messi~ da Silva 
Segundo Relator 

Auo de Dispensa 
Pç. Joequim eone;a, 55 - Centto 
Fone: (17) 3424-8518 / 3424-8515 / 3424-8516 
a;J> 4~ - Vitória da Conqui51a- Bahia 
COilipoospm~il com 

HerumGus o 
Prefeito Municipal 
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Conquista, podendo realizá-los, também nos municípios pertencentes à 
região administrativa da qual Vitória da Conquista é sede. Ademais, os preços 
apresentados nas planilhas orçamentárias em anexo são compatíveis com os preços 
estabelecidos nas Tabelas SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
indices da Construção Civil - referência: maio/2020, conforme declaração acostada 
aos autos assinada pelo pelo Coordenador de Planejamento e Projetos, o Engenheiro 
Civil Severino Ramos S. Filho, CREAIBA n° 14499/BA e pelo Engenheiro Civil, o 
Sr.Thomaz Lins de Faria CREAIBA n° 79287/D e a anuência da Engenheira 
Sanitarista e Ambiental, Marcia Amorim Soares, matrícula n° 06541-4, do Secretário 
Municipal de Infraestrutura Urbana, o Sr. José Antônio de Jesus Vieira, matrícula n° 
24189-8 e do Secretário Municipal de Serviços Públicos, o Sr. Luis Paulo Sousa 
Santos, matrícula n° 24477-2, que juntos assinam o Termo de Referência. Portanto, 
amparados no art. 24, inciso VIII e nos termos do artigo 26 da Lei Geral de Licitações 
.w;66/93, bem cqmo no Parecer Jurídico n° 075/2020, emitido pelo Procuracbr 
~nicipal, o Sr. Atila Carvalho Ferreira dos Santos (OAB/BA 14.706), resolve a 
Comissão de Licitação, julgar DISPENSÁVEL o processo licitatório. ressalvamos 
ainda, que a Comissão Especial de Licitação restringe-se à apenas a análise das 
documentações enviadas, excluindo, portanto, àqueles de natureza técnica, 
presumindo que todas as especificações técnicas contidas no processo, incluindo 
objeto, avaliações e valores tenham sido regularmente determinados pelo órgão 
competente Na oportunidade, a Comissão Especial de Licitação encaminha o 
presente processo de contratação ao Prefeito Municipal para ratificação. Nada mais 
havendo a tratar eu, Lúcio de Oliveira Maia, lavrei a presente ata que dato e assino 
juntamente com os demais membros da Comissão. 

• 
Manoel Messias Bispo da Silva 

Lúcio de Oliveira Maia 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 

Frank de Brito Muniz Gonçalves 

RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 a DISPENSA de 
Licitação n° 045/2020, Processo no 28961/2020. 

Vitória da Conquista - BA, 30 de junho de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ATA DE DISPENSA DE LICIT "ÇÃO DL 044/2020 

Processo Administrativo n° 24229/2020 

dom.pmvc.ba.gov.br q ~ 
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Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Srta. 
Luciana Rosa da França, Primeiro Relator, Sr. Lúcio Oliveira Maia e Segundo 
Relator, Sr. Manoel Messias Bispo da Silva, para apreciar pedido de contr~tação 
direta, por dispensa de licitação, de PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM 9 VEICULO 
TIPO VAN DE 16 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, 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 148/2020-COORD.ADM/SEMDES, tendo como ordenador 
de despesa o Sr. Michael Farias Alencar Lima, com a finalidade de contratação da 
pessoa jurídica AH TURISMO EIRELI •. com endereço à Rua Cotia Estrada Bem 
~erer Fazenda Santa Marta, n° 100, Area Rural, Vitória da Conquista- BA, CEP 
~.099-899 , inscrita no CNPJ sob o no 13.173.634/0001-98. A contratação faz-se 
imperiosa para transporte das equipes técnicas e usuários do Sistema Único de 
Assistência Social Municipal, frente as ações socioassistencias descentralizadas, as 
quais foram ampliadas em virtude da adoção de medidas de prevenção ao 
Coronavírus/COVID 19 no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
Essas ações socioassistenciais visam 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 Unidade Solicitante justifica que a escolha do 
pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. A 
pessoa jurídica acima mencionada é detentora de menor preço e foi declarada 
vencedora do presente processo. Conforme disposição das medidas previstas no 
mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de contratação de bens, serviços 
ii~Jnsumos sem licitação, nos casos em que o objeto contratado tiver como finalidade 
Rombate ao coronavírus. O art. 4° da Lei n° 13.979, de 2020 em conformidade com 
o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, 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 coronavfrus. 
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. 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 
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executante, bem como, com a compatibilidade do valor ::anr·,.~~:útn 

contratada. O objeto a ser avençado terá por ATIVIDADE- 2055, DE 

DESPESA - 33.90.39.00, SUB ELEMENTO - 02, FONTE DE RECURSO - 29, 

Recurso: 113.226-1 . O valor para prestação do serviço descrito no Termo de 

Referência dar-se-á no importe total de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos 

reais). O contrato terá vigência de 01 de julho de 2020 até 31 de dezembro de 2020. 

O fiscal do contrato será a Sra. Vanessa Severino Santos Silva, matrícula 24.205-7. 

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 Permanente 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° 074/2020 emitido pela Procuradoria Jurídica em 29 de junho de 2020, assinado 

l lo ordenador de Direito, Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos. Ressalta-se que a 

nsulta 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, Lúcio 

Oliveira Maia, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais 

membros da Comissão. 

• 

Vitória da Conquista, 30 de junho de 2020. 

Luciana Rosa da França 
Presidente Comissão de Licitação 

Lúcio Oliveira Maia 
Primeiro Relator 

Manoel Messias Bispo da Silva 
Segundo Relator 

Adjudico e Homologo 
Herzem Gusmão 
Prefeito Municipal 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 046/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29.477/2020 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 

Especial de Licitação, nomeada pelos Decretos Municipais n° 19.875/2019 e 

20.061/2020, na sala de Licitações da Gerência de Compras situada no Paço 

Municipal, com a presença dos seguintes membros, Edimário Freitas de Andrade 

Júnior, Manoel Messias Bispo da Silva, Lúcio de Oliveira Maia e Frank de Brito 
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