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Requerente 

SECRETARIA DE SAÚDE - SMS / COVID-19 

DETALHAMENTO 

16.172/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE 

PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O 

CENTRO COVID-19, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA DA 

CONQUISTA. 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

www;pmvc.ba.govbr 

Vitória da Conquista, 23 de março de 22 1. 

Da: Diretoria de Atenção PrograieècialiãMt 

Para: Diretoria Administrativa 

Prezado(a) Senhor(a) 

Solicitamos de VS.a os encaminhamentos necessários para dispensa de licitação visando a 

contratação futura de pessoas jurídicas especializadas objetivando o fornecimento de medicamentos 

para o Centro de Atenção Municipai aoÇoronavirufCOVID-19 em atendimento as demandas da 

Diretoria de Atenção Programática e Especializada - DAPE, junto à Secretaria Municipal de Saúde 

de Vitória da Conquista, conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 1, 

deste instrumento. 

Atenciosamente 

o 
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Coord. do Centro de Atend. Municipal ao Coronavírus/COVID-19 
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   REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIME TI A 

SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
a. Fornecimento de medicamento, conforme especificações apresentadas neste Termo 

de Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
a. A presente contratação :depssoajurídica para o fornecimento de medicamento, 

indicado no item l, o  quàP& iitilizad6o manejo clínico dos pacientes acometidos 
pela COVID-19 no âmbito deste Município diante do cenário da grave crise 
decorrente da pandemia. 

b. Não por menos, j6r'rda6íi-iendação do Ministério da Saúde, nas DIRETRIZES PARA 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVJD-19, estabeleceu-se a necessidade de 

que a provisão de todos os insumos, inclusive medicamentos do devem estar 
disponíveis. 

c. O tipo de medicamento solicitado para esta contratação visa atender a necessidade de 
manejo dos pacientes com sintomas e complicações causadas pela covid-19, 
tornando possível estabilização de pacientes tanto em casos leves, moderados e 
graves. 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DECRETO 20.738 DE 13 DE JANEIRO 
DE 2021 E DAS RAZÕ D.ASTAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

O DECRETO 20.738 DE 13 DE JANEIRO DE 2021 que prorroga a situação de 

Calamidade Pública, Dectárada pelo decerto 20.251, de 06 de abril de 2020, para fins de 

prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 e dá outras providências. 
A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus declarada no dia 4 de 
fevereiro. 

É de conhecimento gera!, que não é rápido licitar. Por mais que os setores 
responsáveis estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade nas Prefeituras, o 
tempo necessário para concluir uma licitação e portanto ter um contratado é longo. Diante 
do cenário pandemiológico, tempo é uma variável decisiva e crucial na consecução das 
atividades de prevenção e combate ao coronavírus, portanto, far-se-á necessária a presente 
contratação por dispensa de licitação. 

No caso em tëlac,1ho\sb:verá -adiante, a situação em comento amolda-se 
perfeitamente ao art. 10  don6v i1h&idionadó 

(3 
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4. FUNDAMENTAÇÃQLEQ4ÇOIÇUtTAÇÃO 

a. A presente contratação•flnïdãménta-s no art. 5° do DECRETO 20.738 DE 

JANEIRO DE 2021 Lei Federal n° 13.979/2020- É dispensável a licitaç a pira 

aquisição de bens,.seiyiços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento dá emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, com base nos arts. 24, IV C/C com o artigo 26 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

b. Considerando a PORTARIA N° 188, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESIN) em decorrência de 

infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

c. Considerando a PORTARIA N'356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 que Dispõe sobre 

a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência em 
A:tn;íst* . 

Saúde Pública de-importânciiia internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

d. Considerando a PORTARIA N° 454, DE 14 DE MARÇO DE 2020, que declara em 

todo território nTd?iÇkal; o estado de transmissão comunitária do Coronavírus 

(COVID-19). 

e. Considerando o DECRETO MUNICIPAL N° 20.251, DE 06 DE ABRIL DE 2020 

que declara Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia 

causada pelo COVTD- 19 e da outras providências. 

É Considerando o Decreto Legislativo n° 291/2020 da Assembleia Legislativa da 

Bahia, publicado no diário oficial da ALBA no dia 14/04/2020, que reconhece a 

ocorrência do Estado de Calamidade Pública no Município de Vitória da Conquista. 

• g. Considerando o PEQREfO.1 20,738,DE 13 DE JANEIRO DE 2021 que prorroga 

situação de C 'fidâ'd tü8ik, dcihrãda pelo Decreto 20.251, de 06 de abril de 

2020, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-1 9 e 

dá outras providências... 

S. DAS EXIGÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS DO ART. 26 DA 8.666/93 
O Art. 26. da Lei 8.666/93 traz em seu parágrafo único a seguinte redação, iii litteris: 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos 
1 - caracterização da situação emergencíal, calamitosa ou de grave e iminente risco 
à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada 

pela Lei n° 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa Annrnnn va taJ plt.Ayu. 

...........- 	 fl 
a. DA CONTEXTWÁLIZA-ÇÁ DSPfUÁÇÃO PANDEMIOLÓGICA  

rwjset\° 
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Contextualizando o cenário epideiniológico em epígrafe, em 11 de marçi d í Vj'  a 

Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 ( O ID-19) 
como uma pandemia. Isso sigrúfica que o vírus está circulando em todos os continen es e há 
ocorrência de casos 6lf&gMtwM'dos, õ4tie dificulta a identificação. Deste modo, 
principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o 
outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. 

Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma circulação 
importante dos vírus respiratórios (à exemplo do influenza), esses vírus causam pneumonias, 
otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as estações do ano, é nesse 
período que há maior frequência dessas doenças, quando as pessoas ficam mais 
concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença pelo coronavírus não é 
diferente, ela também é uma doença respiratória e todos devem se prevenir. Os gestores 
devem adotar medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem a capacidade do 
serviço de saúde. 

Como é de conhecimento geral, o perfil da COVID-19 está mudando no ano de 
2021, principalmente decorrente do surgimento de novas variantes do vírus, e o aumento dos 
casos de internação cresceuLSigtiiílQaritemcnte 'causando um colapso do sistema de saúde 
municipal, regional e nioiá1Ót&iumo dãènoxaparina sódica vem crescendo no último 
mês e isso ocasionou um desabastecimento, fora de qualquer programação, e como sua não 
administração pode causar:itcoide, morte iminente, justifico o motivo da solicitação e da sua 
urgência na efetivação. Dentre as recomendações gerais apontadas pelo MS para qualquer 

fase de 	 pela autoridade local orienta-se a utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual, destacando o uso de EPI para doentes, contatos domiciliares e 
profissionais de saúde e caso as orientações de distanciamento e utilização de EPIs não. 

O Ministério da Saúde neste ínterim vem recomendando também por meio de 
publicações periódicas de Boletins Epidemiológicos que as Secretarias de Saúde dos 
Municípios, Estados e Distrito Federal avaliem a adoção das recomendações na totalidade 
ou parcialmente, considerando o cenário epidemiológico da Pandemia de Doença pelo 

Coronavírus 2019. 
Neste sentido, tendo em vista a necessidade aumentada de consumo dos itens 

descritos em meio à cri edtcfMÉSda pandemia de Covid-19, o município de Vitória da 
Conquista tem a necessiddèa&tf õs estoquès (re)abastecidos para atender às demandas de 

forma efetiva e eficiente. 
Insta destacar qu&àrS'ecretaria Municipal de Saúde possui Ata de Registro de Preços 

de vários itens descritos oriundas do Pregão Eletrônico PE SRP 11/2019 SMS para 
aquisição de itens elencados no presente Termo, entretanto as empresas fornecedoras não 
dispõem de estoque para entrega dos mesmos e consequentemente prejudica o atendimento 
da demanda neste momento, alegando a alta procura pelos itens em território nacional e a 
redução e finalização dos estoques. 

	

Assim, toma-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma 	Ç , 
assistência devidamente responsável aos profissionais de saúde do município e à população 
conquistense. 

.$c!-&Jj tSíAd. h.Lt'4DI 
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b. DA ESCOLHA'DFRNECEDOR 

A escolha do pretenso fornecedor ocorrerá após realização de pesquisa de preç.s re.lizada 
pela Coordenação de Apoio Técnico Administrativo, O menor preço será dec ado 
vencedor do presente procèsso. 

o 

o 

e. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
O valor para aquisição dos medicamentos descritos neste Termo de referência dar-se-á após 
a pesquisa de preços praticados no mercado. Ressalta-se, portanto, neste caso que serão 
solicitadas cotações a várias empresas a fim de subsidiar um preço justo e confiável, por isso 
serão apensadas ao processo as devidas cotações físicas, no sentido de demonstrar que o 
valor encontra-se dentro dos parâmetros mercadológicos vigentes. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS. 
Item Descrição do Ptoduto Apres. Quant. 

01 	. Enoxaparina Sôdica 40mg/0,4m1— solução injetável AMPOLA 1.000 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
a. Os recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa encontra-se 

prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 2021. E a lei Municipal 2.442 de 29 
de dezembro de 2020. 

b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 14.4 (recurso Federal SUS - COVID-1 9) 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 04000. 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 
a. A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da 

Contratante, atfa'ésdé Aútbtizaçãode fornecimento, que deverão conter data de 
expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e total, 
carimbo e assinatura do responsável pela requisição. 

b. O prazo de entrega será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). 

c. O(s) objeto(s) serão recebidos: 
i. 	Pelo servidor responsável no ato da entrega; 

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

2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e conseqüente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dia úteis. 
Só então será atestada a nota fiscal. 

ii. 	Serão, recusado.es. materiais que apresentarem defeitos ou cujas 
especifleaçôès hãd atendam às descrições do objeto contratado 



o 
Çn 

a. A CONTRATADA deverá no ato de entrega dos bens, apresentar nota fiscal, 
contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos 

característicos, como identificação do item, especificação, quantidade 

unitário e total. 

AN 
e preços a.! 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

www.pmvc.ba.gov.br  
iii. O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A 	ério 

da Secretaria de Saúde, os produtos fornecidos serão submetidos à 
verificação. Cabe à Contratada substituir os produtos que vierem a ser 

recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação. 

iv. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes 
d. A Contratada deverá proceder coma-entrega dos bens adquiridos pela SMS no 

Almoxari fado da 	 Saúde, localizado na Avenida Filipinas, n° 

269, Bairro Jurema, CEP no 45.023300. Telefone para contato: (77) 3422-8217, 

responsável: Ju1ianai:Gomes Rios, Matrícula n° 241943, Coordenadora de 

Suprimentos. 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade conforme sua razão social e 
cadastro junto ao Município, compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados atualizados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

b. Alvará ou licença sanitária para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo 

Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da sede do licitante. Caso o 
documento exigido nesta alínea não indique a sua validade, considerar-se-á o prazo 
de 12 (doze) meseseoti'dQstda sua ernssão; 

c. Autorização de flMcionáfitd da lVdtante e do fabricante do produto cotado, 

expedido pela Agencia de Vigilância Sanitária - ANVTSA/MS. Poderá ser 

apresentada a publièaçãôno Diário Oficial da União, conforme o caso; 

d. Certificado de Rgistro do produto cotado no Ministério da Saúde, por produto 

cotado, conforme art. 14, parágrafo 4° do Decreto Federal n.° 79.094/77 ou 

publicação no Diário Oficial da União, conforme o caso; 

e. Os Medicamentos entregues deverão ter o prazo de validade de, no mínimo, 360 

(trezentos e sessenta) dias a contar da data de entrega dos mesmos, caso a empresa 

não consiga cumprir este prazo uma carta de garantia de troca deverá ser emitida no 

ato do faturamento do produto, sendo uma condição para o recebimento definitivo) e 

lote do produto;;3 	*SSASd 

10. DO PAGAMENTO 
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b. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA 

(sétimo) dia útil após o ateste no verso da nota fiscal, pelos servidores 
Gomes Rios, Matrícula n° 241943 e; Feilipe Andrade de Souza Lisboa, Matrieul 
24309-3. 

e. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização, sendo que 
o prazo estipulado no subitem b será contado a partir da reapresentação do 

documento com as devidas correções ou esclarecimentos. 
d. A devolução,  da ftuf&2hãSaprovadaz pela Secretaria Municipal de Saúde em 

nenhuma hipótese" dfViFYãe pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
prestação dos serviços ou deixe de prestar o atendimento necessário. 

e. A SMS se reservtti"di?eito de descontar do pagamento os eventuais débitos da 
CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra 
terceiros. 

E Somente será pago o objeto efetivamente prestado e de acordo com as especificações 
que integram este Termo de Referência. 

g. Na hipótese de isenção/imunidade de algum tributo, a CONTRATADA deverá 
apresentar documentos comprobatórios, deduzindo este percentual do pagamento 
que lhe for devido. 

h. No caso de isenção ainda não transitada em julgado, o valor será depositado em juízo 
até o término deste contrato ou decisão terminativa. 

i. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorfidà il ftiffiâtf&rrna\pafã tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela MS, entre a última data prevista para pagamento e a 
correspondente ao efçtivo adimplemento da parcela, serão pagos mediante 
solicitação da COIFCI'RtkI:ADA, e calculados, "pro rata tempore", por meio da 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = Lx N x VP 
Na qual: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
1 = Índice de compensação financeira = 0,000 16438, assim apurado: 
1 = i/365, onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

stD  

11. DA DISPENSA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
a. Nos termos do art. 	da 8.666/93, o termo de contrato será substituída pela 

"Nota de Empenho de Despesa" ou "Autorização de Fornecimento (AF)". 
5 

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
a. DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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i. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desaco 

o previsto neste contrato, justificando as razões da recusa. 
ii. Notificar o FORNECEDOR, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos lu 

irregularidades encontradas na execução do objeto. 
iii. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas neste Termo de Referência. 

b. DO FORNECEDOR 
i. Fornecer o objeto contratado, nos prazos estipulados e de acordo com as 

especificações e condições previstas neste Termo de Referência. 
ii. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com o 

estabelecido neste documento 
iii. Comunicarimdiácamdit&á icorrência de fato alheio à execução do objeto 

contratual qu6afëtëlS cumprimento das obrigações. 
iv. ResponsabilizarTse por todas as obrigações e encargos decorrentes das 

relações defrbalhçi com os profissionais contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, 
securitários, bem como por taxas, impostos, frete; embalagens e outras 
obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora 
contratado. 

v. 10. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

da Conquista - BA, 23 de março de 2021. 

gétJpe.Q. BiÚencourt 

- 2CR&BA3$8 
Centro'deAt& :r Lilcipa. 

( 	•.Çuiunqyvu j C ê4 - i9' 
Felipetiiive ra ittflcourt 

Coord. do Cent? 	Mu icipal ao Coronavírus/COVID-19 

& 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA FINANCEIRA 

Coordenação Orçamentária, Financeira e Contábil 

Vitória da Conquista, 23 de março de 202 

Senhores (as) 

Conforme solicitado, segue a classificação orçamentária. 

PROJETO ATIVIDADE - 2124  

ELEMENTO - 33.90.30.00 

SUB ELEMENTO - 04000 

FR - 14.4 - FMS-RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19 

Sem mais para o momento, 

1 	 - - - 
bY NEIA FEREIRA OLIVEIRA 

COORO NADORA DE ORÇM4ENTO E CL.ASSIFPCAÇÂO 
242374 

CCCRDENAÇÂD ORÇAMENTÁRIA, FIMNCEIRA E CONTA6IL - SMS 

Rua Rotary Club, 69, Centro - SALA: 306 
Fone: (77) 3429-7400/3429-7426 (recepção); 3429-7408 (gabinete); 3429-7407 (fax) 

CEP 45000-410 - Vitória da Conquista - Bahia 

orcamentariosaudepmvc@hotmail.com  

www.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GERÊNCIA DE COMPRAS 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 	 L 
Local (Setor) SMS - Gerência de Compras 

¶ Protocolo (N2) 16172/2021 

Data e hora 06/04/2021 11:22:21 

Texto de envio 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 

loutinCosme Leonardo de o de AlmeidáGouveia 	 SMS - Gerência de Compras 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

• RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalham!nto do Protocolo 

Comunicação Interna 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 
SMS 
Cosme Leonardo de Coutinho de Almeida Gouveia 

DISPENSA MEDICAMENTO COVID-19 PARA ANALISE 
FINANCEIRA E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

             

  

RECIBO 

        

             

 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 

'Protocolo N: 

1617212021 

 

Data/Hora de origem: 

06/04/2021 11:22:21 

  

 

Local (Origem): 
SMS - Gerência de Compras 

 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Financeira 

  

 

Resp. (Recebimento) 

     

SMS - DIRETORIA FINANCEIRA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 

  

             



DA 
rcceJ 

COTAÇÃO 005/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 

www.pmvc.ba.gov.br  

PROCESSO 1\12: 16172/2021 

SETOR SOUCITANTEj 
'DAPE 	RESPONSÁVEL: CENTRO COVID -19 

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA, FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS 
ITENS, ,COrORME ESPECIFICAÇÕES NA TABELA ABAIXO; 

COTAÇÃO 005 /2021 

ITEM QÍJANT. UF. 
ESPEC1FJCAÂO OBJETOS/PRODUTOS MARCA 

LÁ0Rt VALOR TOTAL 

1.000 AMPOLA 

Enoxaparina Sádica (clexane) 
— 

SOluçaOinjetavelde4ümg/O,41fl1. 

Solução injetável 
(VER-SA) 56,70  56.700)00 

4: FAVOR INFORMAR OSDADOS DA EMPRESA, JUNTAMENTE .COM O CARIMBO E 
CNPJ. 	 -n 

Vendedor Responsavel 

Validade da proposta Pra2o de entrega  

E-mail: 	 iïLoVL,cov:teIef0ne fçft)  
Rua Rot5ry Club, ng 69— sala 105 - Centro 

Fone: 77 3429-7410 
CEP 45040-150 

cornprasaudevc(gmailcom 

i5.88 7'i6!OOO1.5i 
~MACIA SAÚDE LTDA. 
RUA GOES CALMON, 325/A, CENTRO 

45000-400 - VIT. DA CONfltlISTA-RJ 

&L 5 'po4 4L1 	 0(4i.f ,rJt z42 

x 

o 



05/04/2021 
	

Gmaii - Cotação enox 

mau COMPRAS SMS <compras 

Cotação enox 

Wanessa Pereira cwps.wanessa@gmaif.com> 	 5 de abril 
Para: "comprasaudevcgma il. com" <comprasaudevc@gmail.com> 

e 2021 16:44 

cotação enox 05 04.pdf 

• cotação enox 05 04.pdf 
832K 

111 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA Da CONQUISTA - BA 

Att Depto compras  

    

ITEM QTD APRES DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO IJNITT, TOTAL 

1 1000 ampolas 
ENOXAPARINA SODICA 
(CLEXANE) SOLUÇÃO INJETAVEL 
DE 40 MG/0,4ML 

R 
1 0782 

107.820,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA...: R$ 107.820,00 

Validade da Proposta: 10 dias 

Condições de Paqamento: à vista 

Prazo de Entreqa: 6 à 10 dias ÚTEIS 

Goiânia, 05 de Abrilde 2021. 

1 	  

GYROMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ n128.039.635/0001-11 

Gercicley Amaral de Oliveira 

RG: 323051 7-SPTC/GO 

CPF: 576.404.161-91. 

Wanessa Pereira 

62 984071366 

Gyrorned Hospitalar 
CNPJ: 28.03961. 
lnsc. Est: O,697,244-8 

Av. Anápolis n° 754 @d. 12 Lt. 21 Setor'Parque Industrial de Goiânia 
(62) 3942-5560 Goiânia - Go /CEP: 74.630-115 



       

 

PRÈFEÍTURA MUNICIPAL DE VITÕRIADp. CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 

wwwpmvc.ba.govbr 

COTAÇÃO 005/2021 PROCESSO N: 16172/2021 

• SETOR SOLICITANTE: 
DÁPE 

- 	 - 
RESPONSÁVEL;:cENTRO COVID 49 

• SOLiCITAMOS-DE VOSSA SENHORIA, FORNECERPREÇOS PARA AQUISIÇ4O DOS 
ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA TÀBELA ABAIXO. 

COTAÇÃO 00512021 

WltM Qt'À\T ESPECIFICAÇÃO OBJETOS/PRODUTOS MARCA 
LOR 

'u?o 	V ALOR TOTAL 

toco AMPOLA 

Enoxapárinã Sádica (clexane) - 

solução injetável de 40mg/0,4rn1. 

Solução injetável 

\jaO 55, 2 55fl30OO 

- 
:141 

-, fFAVOR INFORMAR OS DADOS DA EMPRESA.?JUNTAMENTE COM O CARIMBO E 
--tff 

VendedorResponsável: 

lidado da proposta 	3Q on Prazo de entMQ&"r3 

E-i,aiI 1fl..sJuLL4 Telefono 4*' 	tqj3 T4"3° cns 
ua KoaryL.IUO,flTD—dM £ur 

Pone:77 3429-7410 
CEP 45040-130 

cornpn%autvcttImaIt cern 

• . O1,429j33IOQO1' 

$ S450430- 

mó,w tC 	
- 



      

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 

www.pmvc.ba.gov.br  

COTAÇÃO 005/2021 PROCESSO Nt 16172/2021 

SETOR SOLICITANTE 	-. 
DAPE RESPONSÁVEL: CENTRO COV1O -19 - 

SOLICITAMOS DE VOSSA SENHORIA, FORNECER PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DOS 
ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA TABELA ABAIXO 

-- 	 COTAÇÃO 005 /2021 

j
TEM QUAi'.t 1W; - 	- EspFcIncAçÂoowLToS/paoD(rro MARCA 

OR 
u#o VALOR TOTAL 

1 •1.000 AMPOLA 

Enoxaparina Sádica (clexane) - 

solução injetável de 40mg/04m1. 

SolUção injetável 
ç)y* 5,a.o .Çc.cco,00. 

FAVOR INFORMAR OS DADOS DA EMPRESA, JUNTAMENTE COMO CARIMBO E 
- 	 CNPJ. 

Vendedor Responsável: 	,447tJjj, , 
Validade da piopostá: 	q01'n Prazo4eenjrega: 	 1 

4-4 flk 2312 ___ _________-------- 
3 K0t3(V ÇIUD. fl O 	ód 4ua - 

Fone;?? 3429-1410 
CEP 45040-1SO 

çQsn »$udentfmaI coei 

o 
u8 222.7110001.091  

? t 

,4LLOJA 1 

— 	- 

 

  

   



GmaiI - COTAÇÃO 00572021 DISPENSA CÕVID SMS VITORIADA CONQUISTA 

COMPRAS SMS <comprasaud 

COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

Amanda Dorta camandadortalianca©gmail.com> 	 30 de mar 
Para: COMPRAS SMS <comprasaudevc@gmail.com> 

Bom dia. 
Segue abaixo em anexo. 
Muito obrigada!! 

GmaiI 

Att, 
[Texto das mensagens anteriores ocultei 

VITORIA DA CONQ 48495.pdf 
681K 

111 



Aliança 
HOSPITALAR 

Proposta n°: 48495 

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Vitória da Conquista - BA 

Item Quant.jUnd. Descrição Fabricante Pç.Unitário Total 

1' 1000MP 
:1 

ENOXAPARINA 4OMG C/10 SER 0,4ML 
ENOXALOW 

BLAU 198,00 198.000,00 

Total Geral: 198.000,00 

19 	Validade da Proposta: ENQUANTO DURAR O ESTOQUE! 
Condições de Pagamento: 15 dias 
Prazo de Entrega: 7 dias 

Observações: VENDEDORA: Amanda Dorta (62) 3991-3681 

(62) 3952-5420 (MEU RAMAL) 

(62)98139-3640 (whatsapp) 

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de março de 2021. 

ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 

RUA MIRIM Q.43 1.05,VILA ALZIRA -APARECIDA DE GOIANIA - GOlAS / CEP: 74.913-353 
Fone/ Fax (62)3991-3661/3991-3663 CNPJ: 21.368.399/0001-38 1 Insc.Estadual.: 10.615.867-8 



frá Gmail 
	

COMPRAS SMS ccomprasa 

COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

halerson@licimaster.com  <halerson@liCimaster.com> 	 30 de ma 
Para: COMPRAS SMS cComprasaudevcgmaiLcom> 

ope :021 08:39 

30/03/2021 	 Grnail - COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

Bom dia! 

Infelizmente não tenho disponibilidade desse produto no momento. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

111 



MARA CRISTINA 
REP?ENT4nJTE COMFrCMAL - R.A 

O maracristina@droga{ontecom.br 
(73)99126-4121 D ROGAFONTE 

Ø www.drognfonte.combe 

Ø/Drogafonte 0 Vrog4ontSíst $ (81)21024819 

Ruo lb,So de Bonito, 408. Vrzea - Recife PE 1 CEP; 507240-080 

o 

3010312021 	 GmaI - COTAÇÃO ôb/2021 TECIDOS F'ÃRA DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

ÇC)9%ET 
co  

COMPRAS SMS <comprasau 

Z. 
N'4í Gmail iI.co  

rn 
o) 

COTAÇÃO 006/2021 TECIDOS PARA DISPENSA COVID SMS VITORIA 
CONQUISTA 

Cotacao Drogafonte <Cotacao@drogafonte.com.br> 	 30 de março de 2121 12:38 
Para: mara clistina cmara.cristinadrogafonte.com.br>, comprasaudevc@gmail.com  

Boa tarde, 

No momento não dispomos deste item em nosso estoque. Desde já agradecemos seu contato. 

Atenciosamente, 
Thaís Bezerra 

Em ter., 30 de mar. de 2021 às 10:17, mera cristina cmara.cristinadrogafonte.com.br> escreveu: 
Bom dia 

No Email abaixo consta uma cotação pra compra emergencial PM Vitoria da Conquista. Temos 24 horas 
pra responder 
Fico no Aguardo 

Grato 

Mara 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

111 



frd Gmail 
	

COMPRAS SMS ccomprasau 

COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

30/03/2021 	 Gmail - COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

vendas2dentalmed@gmail.com  cvendas2.dentaImedgmaiI.com> 	 30 de março 
Para: COMPRAS SMS ccomprasaudevcgmaiI.com> 

de202i 08:39 

Bom Dia 

Em falta 

De: COMPRAS SMS <com prasaudevc@gmail.com> 
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2021 16:04 
Para: matheusfarmacia@hotmail.com; farmaciasaudeltda@yahoo.com.br; carIagiIfarrnadistribuidora.com.br; 
medisil@medisil.com.br; Documentação Okey-med <docsokeymed@hotmail.com>; drógariabrasiIpthotmaiI.com; 
pedidos@grupohospitaIar.com.br; vendasOl@supermediCa.cOm.br; tairo.pereira@suportemedicamentos.com.br; 
wps.wanessa@gmail.com; soIumedIg.com.br; Licitaçoes - Aline <concorrencial7@cristalia.com.br>; 
thaysamparauio@hotmail.com; amandadortaIiancagmaflcom; vendas2.dentalmed@gmail.com; 
ate ndimentoestratti@outlook.com; pabIoIeoni@repairsurgicaI.com.br; gprojetos©hotmail.com; 
halerson@licimaster.com; cristinabecker1515@gmail.com; Iicitacoes2@tresleoes.com  
Assunto: COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Livre de vírus. www.avast.com. 

111 



29/0312021 	 Gmaíl - COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

GmaiI COMPRAS SMS <comprasa 

COTAÇÃO 005/2021 DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 
1 mensagem 

COMPRAS SMS ccomprasaudevcgmail.com> 	 29 de março d  2Q21 16:03 
Para: matheusfarmacia@hotmail.com, farmaciasaudeltda@yahoo.com.br, carlagilfarmadistribuidora.com.br, 
medisil@medisil.com.br, Documentação Okey-med cdocsokeymed@hotmail.com>, drogariabrasilpt@hotmail.co  
pedidosgrupohospitalar.com.br, vendasOl@supermediCa.com.br, tairo.pereirasuportemedica mentos. com. br, 
wps.wanessagmaiI.com, solurned@ig.com.br, Licitaçoes - Aline cconcorrencial7@cristalia.c0m.br>, 
thaysamparaujo@hotmail.com, amandadortaliancagmail.com, vendas2.dentalmed@gmail.com, 
atendimentoestratti@outlook.com, pabloIeonirepairsurgicaI.com.br, gprojetoshotmail.com, halerson@iicimaster.com, 
cristinabecker1515©gmail.com, licitacoes2@tresleoes.com  

Encaminhamos solicitação de orçamento, conforme especificação em anexo; 
Pedimos a colaboração da empresa, para nos responder com maior brevidade possível, devido a urgência para a 
realização da Compra. 
Agradecemos o apoio e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, que houver necessidade 
Favor bater carimbo e assinar. 
Grato, 

Leonardo Gouveia 
Gerência de Compras- SMSIPMVC 

Rua Rotary Clube, 69, Centro. 
Diretoria Administrativa - SMS 
Fone: (77) 3429-7410 - 3429-7412 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
www.pmvc.ba.gov.br  

COTAÇÃO 005-2021 COVID - MEDICAMENTOS enoxoparina.docx 
63K 

1 
111 



1- 1 
,----- 

Leonardo Gouveia 
Gerência de Compras - SMSIPMVC 

30/03/2021 	 Gmai - COTAÇÃO 006/2021 TECIDOS PARA DISPENSA COVID SMS VITORIA DA CONQUISTA 

frj GmaiI 
	

COMPRAS SMS <comprasaudevc 

COTAÇÃO 006/2021 TECIDOS PARA DISPENSA COVID SMS VITORIA O 
CONQUISTA 
1 mensagem 

1 r.. 
co  

4u9 
COMPRAS SMS ccàmprasaudevcgmail.com> 	 30 de março de 202 09:40 
Para: mara.cristina©drogafonte.conl.br, comercial@jmfar.com.br, cadastros@cei-brasil.Corn, 
licitacao@riobahiafarma.com.br, vendas@instrumentalsàojorge.com.br, joiceexpansao-mg.com.br, 
licitacaol@fabmed.com.br, compras@4mbr.com.br, Iicitacao07@inovamed.com.br, nicole.amaralgrupocimed.com.br, 
licitacao4@oncovit.com.br, empenho@oncovit.com.br, conquistamedicamentosgmail.com, Iicitacao@oncoexocom.br, 
dll@didistribuidora.net.br, licitacao@unihospitalar.com.br, luciana.moyses@cristalia.com.br, 
luciano.freitas@cristalia.com.br, licitacao@dimaster.com.br, espiritosantohospitalares@gmail.com  

Encaminhamos solicitação de orçamento; conforme especificação em anexo; 
Pedimos a colaboração da empresa, para nos responder com maior brevidade possível, devido a urgência para a 
realização da compra. 
Agradecemos o apoio e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, que houver necessidade 
Favor bater carimbo e assinar. 
Grato, 

Rua Rotary Clube, 69, Centro. 
Diretoria Administrativa - SMS 
Fone: (77) 3429-7410-3429-7412 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
www.prnvc.ba.gov.br  

COTAÇÃO 005-2021 COVID - MEDICAMENTOS enoxoparina.docx 
63K 

111 
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/Ua,ZUZU 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

4 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
07.429.63310001-69 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃODATADEABERTURA

CADASTRAL 
1310612005 

NOME EMPRESARIAL 
CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DROGARIA CELIN 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 -Empresário (Individual) 

LO 	ADOURO 
R 	SIANQ SANTOS 

NÚMERO 
49 

COMPLEMENTO 
LOJA 01 

CEP 
45.000-315 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO VICENTE 

MUNICIPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
contabiIccomveima.com.br  

TELEFONE 
(77) 2101-9005 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
1310612005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA srruAçÃo ESPECIAL 

Apdo pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 dedezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/08/2020 às 11:23:48 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

111 



/ UO/LULU 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

07.429.63310001-69 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA  
1310612005 

r 

NOME EMPRESARIAL 
CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

DROGARIA CELIN 
PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CõDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

Ro SlANO  SANTOS 
NÚMERO 

49 
COMPLEMENTO 

LOJA 01 

CEP 

45.000-315 
BAIRRO/DISTRITO 

S.AO VICENTE 
MUNICIPIO 

VITORIA DA CONQUISTA 
- 	- UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

contabil@comveima.com.br  
- TELEFONE 

(77) 2101-9005 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/06/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÂO.ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprio pela instrução Normativa RFB n°1.563, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/0812020 às 11:23:48 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Logradouro: RUA CASSIANO SANTOS 

Número; 1 
49 	 Jcompiemento: LOJA 01 SAO VICENTE Bairro; 

Município: LVITORIA DA CONQUISTA CEP: 45010030 UF: 
	

BA 

Endereço Eletrônico: ontabil@comveima.com.br  Telefone: (77) 21019005 

1 	flrV..,lV1C - L,¼J4iõu11a ruuI4l..o 

i 

Consulta Publica ao Cadastro 
• do Estado da Bahia mio 

- ---- •L 

- 

Data da Consulta: 141 06/2020 Número da Consulta: 

IDENTIFICAÇÃO 

CNP): 107.429.633/0001-69 
	

Inscrição Estadual: 
	

066.441.192 
	

UF: 
	

BA 

Razão Social: 1 CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN - EPP 

ENDEREÇO 

INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES 

Ativi ade Econômica: Comercio varejista de produtos farmac4uticos, sem 

Dat 	Inscrição Estadual: 20/06/2005 	 !- Usuário SEPD : 
Situação Cadastral Atual: Habilitado Data desta Situação Cadastral: 20/06/2005 

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE 

Observações: 

Regime de Apuração de ICMS: SIMPLES NACIONAL 

Observações: 

• •Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do 
contribuinte resta data. 

Voltar  para nova seleção de contribuinte (flA) 
Acessar cadastro de outro Estado  

w.sefaz.ba.gov.br/SlntegrafResuIt.asp 	 111 
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UL LUUÁAUZAÇAO E FUNCIONAMENTO 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Exercicio 

Inscrição Municipal: 417025 
Razão Social: CAMILA GOBIRA ANDRADE 
Nome Fantasia: CAMILA GOBIRA ANDRADE 
CNPJ: 07.429.633/0001.69 

Endereço: 
RUA CASSIANO SANTOS, 49 - SAO VICENTE LOJA 01, BAIRRO SAO VICENTE Vitória da 
Conquista BA CEP: 45.100-000 

Atividades 

P477170100 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM - Data de Inicio: 12108/2005 

Observação: 

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 1259, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Vitória da Conquista - BA, 

Segunda-Feira, 01 de Março de 2021 às 14:09:03 hs. 

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

VÁLIDO ATÉ 20/02/2022. 

Chave de Validação: 001024170252021001370 

serlcos.pmvc.bagobr/aIvara_irrpressao.php?tPCGE&CfltHIFREE&a1V0&tPalVFE tí 



1/1 

01/03/2021 	 Prefeitura Municipai de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 

Alvará -Validação 

    

Informe e chave de validação do Alvará 

Chave: 	 6 67bi6 	) 

 

9056d5 

   

Caracteres:9056d5 

   

Repita os cinco caracteres da imeoS 

  

 

validar 

   

Tipo Alvará: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Número: 001024170252021001370 

Emitida: 01/03/2021 14:09:03 

Validade: Definitivo 

Dados/INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nome: CAMILA GOSIR.A ANDRADE (417025) 

CNfl: 07.429.633/000149 

o 

servicos pmvc.ba .gov.br 



RBLJTOS CONSULTAS CONSULTn no ADASTRO 

Identificação 

CNPJ: 07.429.633/0001-69 

Razão social: CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN - EPP 

Nome Fantasia: DROGARIA CELIN 

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (Individual) 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CDRAP SUL 

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE 

Consulta Básica ao Cadastro do XCMS da Bahia 

Dados da empresa 

Inscrição Estadual: 066,441.192 PP 

Endereço 

Logradouro: RUA CASSIANO SANTOS 

Número: 49 

Bairro/ Distrito: SAO VICENTE 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Telefone: (77) 21019005 

Referência: Próximo a Faça Festa. 

Complemento: LOJA 01 

CEP: 45010-030 

UF: BA 

E-mail: contabil@comveima.com.br  

Localização: ZONA URBANA 

Informações Complementares 

Data de Inclusão do Contribuinte: 20/06/2005 

Atividade Econômica Principal: 

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulâção de fórmulas 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE 

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL 

Situação cadastral Vigente: ATIVO 

Endereço: RUA CASSIANO SANTOS 

Referência: Próximo a Faça Festa. 

Bairro: SAO VICENTE 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Endereço de Correspondência 

Complemento: LAJA 01 

Número: 49 

CEP: 45010030 

UF: BA 

Informações do Contador 

Classificação CRC: Profissional 	 CRC: 16659 -BA 	 Tipo CRC: Originaria 

Nome: DELIMILTONJ ALMEIDA PEREIRA 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 	 ' 	CRC: 	 Tipo CRC: Oiginario 

Nome: 

Endereço 

Endereço: AVENIDA LAPA A 

Número: 3487 	 Bairro: IBIRAPUERA 	Município: VITORIA DA CONQUISTA 	UF: BA 

Referencia: 	 CEP: 45075230 

Telefone: (77) 34256608 	Celular: () 	 Fax: () 	 E-mail: 

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 15/04/2021 



/ 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN 
CNPJ: 07.429.63310001-69 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) Junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:22:10 do dia 1/01/2021 chora e data de Brasília>. 
Válida até 20/07/2021. 
Código de controle da certidão: F361.359F.16612.1372C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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2510112021 

BRASIL 	1 Acesso à informação 

Confirmação de Autenticidade da Certidão 

Participe 	Serviços 	Legislação 

Confirmação de Autenticidade das Certidõe 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ 07.429.633/0001-69 
Data da Emissão 21/01/2021 

Hora da Emissão 16:22:10 

Código de Controle da Certidão F361.359F.166FD72C 
Tipo da Certidão Negativa 

Certidão Negativa emitida em 21/01/2021, com validade até 20/07/2021. 

;áina.Á.tétiôr 

https://servicos  receitaíazend a .gov. br/Servicos/certidao/certaut/C nd Conjunta/ConfirmaAutenticResu Itado.asp 
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Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	07.429.633/0001-69 

Razão Social:CAMILA GOBIRA ANDRADE 

Endereço: 	RUA CASSIANAO SANTOS 49 / SAO VICENTE / VITORIA DA CONQUISTA! 
BA / 45000-000 

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

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

Val idade: 01/04/2021 a 30/04/2021 	-' 

Certificação Número,, 2021040101194305203401 

Informação obtida em 13/04/2021 08:21:18 

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

1310412021 	 Consulta Regularidade do Empregador 

https:/Iconsulta-crf.caixagovbrloonsullacrf/pageslconsultaEmpregador.jsf 
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btórko cl e Empregador 
Dúvidas mais Freq 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, confor e Manual dc 
Orientações Reguiaridade do Empregador. 

inscrição: 07.429.633/0001-69 
Razão social: CAMILA GOBIRA ANDRADE 

Data de 
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF 

01/04/2021 01/04/2021 a 30/04/2021 2021040101194305203401 

13/03/2021 13/03/2021 a 11/04/2021 2021031301142588351399 

• 2/2021  22/02/2021 a 23/03/2021 2021022200502614614884 

03/02/2021 03/02/2021 a 04/03/2021 2021 020301493000804945 

15/01/2021 15/01/2021 a 13/02/2021 2021011502100613398849 

27/12/2020 27/12/2020 a 25)01/2021 20201 22701403666490830 

08/12/2020 08/12/2020 a 06/01/2021 2020120802531741317902 

19/11/2020 19/11/2020 a 18/12/2020 2020111902153777330380 

3 1 /10/2020 31/10/2020 a 29/11/2020 2020103101580418188316 

12/10/2020 12/10/2020 a 10/11/2020 2020101 201374462127557 

23/09/2020 23/09/2020 a 22/10/2020 2020092302071 376999491 

04/09/2020 04/09/2020 a 03110/2020 2020090402182680241072 

16/08/2020 16/08/2020 a 14/09/2020 2020081601531617148765 

28/07/2020 28/07/2020 a 26/08/2020 2020072802205271991988 

O 	7/2020 09/07/2020 a 07/08/2020 2020070903193086553925 

22 	3/2020 22/03/2020 a 19/07/2020 2020032201391045474662 

03/03/2020 03/03/2020 a 30/06/2020 2020030302365803550211 

13/02/2020 13/02/2020 a 13103/2020 2020021302570440319687 

25/01/2020 25/01/2020 a 23/02/2020 2020012502483356799065 

06/01/2020 06/01/2020 a 04/02/2020 2020010602405617214487 

18/12/2019 18/12/2019 a 16/01/2020 2019121802561860275070 

29111/2019 29/11/2019 a 28112/2019 2019112903252328343847 

10/ 4 112019 10/11/2019 a 09/12/2019 2019111001492043798990 

22/10/2019 22/10/2019 a 20/11/2019 201 9102203262421614243 

03/10/2019 03/10/2019 a 01/11/2019 2019100302125954385759 

14/09/2019 14/09/2019 a 13/10/2019 2019091402031540063814 

26/08/2019 26/08/2019 a 24/09/2019 201 9082601445287786726 

07/08/2019 07/08/2019 a 05/09/2019 2019080702074098853770 

19/07/2019 19/07/2019 a 17/08/2019 2019071901501676308125 

30/06/2019 30/06/2019 a 29107/2019 2019063001201336391184 

.1 1 /flt2 IOfl 1 fl 
	 iiffllflflifl,-.1flIfl7/flfllfl 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN (MATRIZ E  FILIAIS) 
CNPJ: 07.429.633/0001-69 
Certidão n°: 3321649/2021 
Expedição: 25/01/2021, às 15.'22:18 
Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.429.633/0001-69, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão àondicidna-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

t)úv1d3a e sugestôes: cncit@tst.jus.hr  



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.429.633/0001-69 
Certidão n°: 3321649/2021 
Expedição; 25/01/2021, às 15:22:18 
Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.429.633/0001-69, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa ri 0  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação  desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Uúvjdas e sugestões: c;ncit@tst. jus .hr  



Emissão: 05/04 '6Fi54 

.'7 \ 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) cl.-' 

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

Certidão N°: 20211401903 

RAZÃO SOCIAL 

CAMILA GOBIRÀ.ANDRADE CELIN - E?? 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CWPJ 

066.4fl .192 	 07.429.633/0001-69 

o Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
:identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 
DECRETO No, 20,314 DE 17 DE MARÇO DE 2021 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS 

2069513013/16-2 - Ajuizado/AJUIZADO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 05/04/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua' 
emissão. 

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no OPF ou no CNPJ da 

e 
	Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

PAIS,  - 1 de 1 	 . 	 RelCertidaoEspecial.rpt 



Emissão: 05/04/2021 5:56 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIADA FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20211401903 

Emitida peia Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN - EI? 

rINSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNFJ 

066.441.192 
	

07.429.633/0001.69. 

CERTIDÃO DO TIPO ESPECIAL, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 05/04/2021 VÁLIDA ATÉ 04/06/2021 

41  
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CERTIDÃO NEGATIVA 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: CAMILA GOBIRA ANDRADE 
CNPJ/CPF: 07.429.633/0001-69 

Cod.Contribuinte: 1020043 
Insc.Municipal: 

Endereço Imóvel: RUA CASSIANO SANTOS 49, Sao Vicente, VITORIa DA CONQUISTA - BA, CEP: 
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 dispõsto 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 Segunda-Feira, 25 de Janeiro de 2021 as 15:29:27 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20210004303 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

servicos.pmvc.ba.gov.br/certidaoJmpressao.php?tce&cd=NKFEEEHHKNGILE&tPC*E&tPCCertC  1/1 



zo/u U4U1 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 

LnTonne a cnave ue vauaaçao ad teruaao 

Chave: (20210004303  

Caracteres: (eOa9c9 
	 ) 

Repita os cinco caracteres da imagem 

f validar 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número: 20210004303 

Emitida: 25/1/2021 as 15:29:27 

Validade: 90 dias 

Dados 

Nome: CAMILA GOBIRA ANDRADE 

CNPi: 07.429.633/0001-69 

o 

111 servicos.pmvc.ba.gov.br  
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- 	CAMILA COBIPA ANDRADE CELIN 
CJLP,J : 07.429.633/0001..69 
rr.sç •  cunta Comercial: 2910348920 Data: :3/06/2005 

Folha: 
WtXnwro 1 
&nlssao 
Ii o rés 

DEMONSTRAÇÀO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO £14 31/12/2020 

1.024.191,92 

(65.531, 91)  

(598.234,31)  

360. 419, ri 

3CO.4i9L4 

(115.978 53L 

(115.818 53' 

244.541,1: 

2.14 .541, 11 

244. 54 • li  

RECEITA BRUTA 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Custos 

RECEITA LIQUIDA 

LCRo BRUTO 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

RESULTADO OPERACIONAL 

SULTADO ANTES DO IR E CSL 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

VIL 1 

CANILJt$'.IISIRA flJUAflE 	 DCLIKtLTO:l A.UE1 	PERCIM 
SOCA 	"a' 	 Reg. no CRC - 9h sob o No. DA 1.059/0-0 	0. 
CFY: 982.321.775-00 	 CPr: 286.951.1.95-72 

pereira 
OctirnittOfl AI 

CPF 106,951.%96.72 
ckc.BA: 0s6959100 

IWIL 
coM 

0OIUG 
 

5te:era licenciado para DL,tMtLt*.'J ALMEIDA PEREIRA 
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PEDIDO N°: 

CODA O OBJG1t4M 

004841972 

MII II 11 0111 1 11 

1510412021 	0048419 Z. 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004841972 
	

FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/scolabrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 15/04/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN, podador do CNPJ: 07429.63310001-69, estabelecida na RUA 
CASSIANO SANTOS, 49,, SAO VICENTE, CEP: 45010-030, 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 urna nova certidão. 

Salvador, quinta-feira, 15 de abril de p021. 



cc 
Pça. Marcelino Mendes, 04 - Centro - Tel. 
CEP 45000-405 - Vitória da Conquista - 
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11 
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de Clínkcss de Conquista 
odo udcdo com o suo 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Leonard 
Núcf 

ia 
ompras 

640 c 

çI. SII 

(tKâÁ 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Camila Gobira Andrade, 

nome fantasia - Drogaria Celin CNPJ: 07.429.633/0001-59, com endereço na 

Rua Cassiano Santos, N049, Centro, Vitória da Conquista - Bahia, CEP: 

45.000-315,forneceu e fornece medicamentos para o I-ICC - Hospital de 
	

11 

Clinicas de Conquista, CNPJ: 13.340.625/0001-44, estabelecida na Rua Praça 

Marcelino Mendes, N° 04, Centro, Vitória da Conquista - Bahia,CEP: 45015- 

030 detém qualificação técnica para a disperisação dos medicamentos. 
	 t 

Declaramos ainda, que os serviços prestados pela Drogaria Celin 

atenderam e atende plenamente os padrões de qual idadeexigidos pelos órgãos 

competentes (Conselho Regional de Farmácia e Vigilância sanitária). 

Sem mais para o momento. 

ANESTESIA CIRURGIA GERAL CLÍNICA MDICA FONCAUDIaIDGA NEFROLOGIA PSICOLOGIA 

,N3iOLQGíA CIRURGIA PLÁSTICA DERMATOLOGIA STR O EH TERO IOG IA ORTOPEDIA  TRAUMATOIOGIA PROC7OkOGIA  

CARDIOLOGIA CIURGIATORÁC!CA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA ÕTORR,NOLARINGOLOGIA' RADIOLOGIA 

CI7LJRGLA TUCOVaXftO CIRURGIA VASCUt.AR FISIOTERAPIA MASTOLOGIA PNEUMOLOGIA UROLOGIA 
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CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA 

zn_IIAALvESS.A.NTOS  

LI 	an 'liveiro de finto 

22 %;,LVES S;,líTOS 

o 
Presidente CRF-BA 

Chave de Segurança: 	II5C299StO9O436FFCI7F329ECBCO2ES 
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Bairro / Ois:nio 
CENTRO 

Cidade 

VITORIA DA CONQUISTA 

P.esponsAvel Legal; 
CAMILA 	O8lRA ANDRADE CELIN 

CPF: 

982.321.775-00 

,onsável Técnico: 
IATHEUS GUILHERME DE MELO CELIN 

N° Registro no Conselho 

CRF- 04093 

Responsável Técnico SubsLtç.to:  
ZILMA ALVES SANTOS 

N° Regslro no Conselho 

CRF-010902 

Rsponsàvei T&enico Subsuwto. 
XXXXXXXXXxXXXXXXX 

tf Registro no Conselho; 

XX%%XXXXflX 

Atividades Licenciadas: 

• 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 
DE FÓRMULAS. 

• AUTORIZADO k DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 
ESPECIAL: 

• DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE 
PORTARIA 344/98 E RDC 20/11 (ANTIMICROBIANOS); 

• AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL: 
• GLICEMIA CAPILAR, 
• ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. 	 c0NFEB 

• 

SEM MANIPULAÇÃO 

SUJEITOS A CONTROLE 

ESPECIAL REGULADOS PELA 

com OORIGINAL 

EMz 

Observações: 

- LICENÇA INICIAL: RENOVAÇÃO DE ALVARA 

- EXERCÍCIO: 	2020 T i  
E DOIS REAIS ENOVtNTÃ E SETE. CENTAVOS) 

DE TERMO RESP. TECNICA, 

DEVERA SERINSTRUÍDO COM O ALVARÁ DO 
DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA. 

r 	/N 

- VALOR PAGO R$: 282,97 (DUZENTOS E NOVENTA 

- PROCESSO N. 	55381/2020 EM 27/11/2020 - ASSINATURA 

O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA 
ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) 

Diretoria de Vigilância em Saúde 

Vitória da ConquistaBA, 18 de  

Sanitária 

1 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL 
BEVJTO Ria D*CONQUISTA 

a 

Secretaria Municipal deSaúde 
	 ) 

.tf n. .t'7 
ím* ALVARÁ 

SANITÁRIO 

O(a) secretário(a) de Saúdè do Mun típio de Vitória da Conquista, de acordocom a 
Legislação Sanitária vigente e conforme PROCESSO, concede licença de funcionamento -: 

Ra:o Social F4eme; 
CAMILA GOSIR4 ANDRADE CELIN - EPP 

Nome Fanta&a 
	 CNPJICPF: 

DROGARIA CELIN 
	

07 429 633/0001-69 

En.Jereço. 
RIJA CASSIANO SANTOS. N0 49 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

  

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Protocolo (N9) 16172/2021 

Data e hora 19104/2021 09:30:21 

Texto de envio 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 

tg
i 

Cláudio Correia da Costa 	 SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 
SIVIS 
Cláudio Correia da Costa 

Senhor Sirvo-me do rpesente para solhtar de Vossa 
Senhoria 	encaminhamentos 	necessários 	para 
emissão de Parecer Jurídico visando confecção de 
Dispensa de Lic E...] 

         

  

RECIBO 

    

         

 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 

 

Protocolo N: 

1617 2/2 02 1 

 

Data/Hora de origem: 
19/04/202109:30:21 

  

 

Local (Origem): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

  

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	1 	 

  

         



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIST 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (Na) 16172/2021 

Data e hora 19104/202109:48:26 

Texto de envio 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 

HENRIQUE LIMA DE SOUZA 	 SMS - Diretoria Administrativa 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 
SMS 
HENRIQUE LIMA DE SOUZA 

Solicito junto a este gabinete, deliberação para que 
seja realizada consulta juridica 

           

  

RECIBO 

      

           

 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

  

 

Protocolo Nt 
16172/2021 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

 

Data/Hora de origem: 
191041202109:48:26 

Local (Destino): 
SMS - Gabinete do Secretário 

  

 

Resp. (Recebimento) 

   

SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

       

        



RECIBO 

• Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da . Conquista. 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	90 /  04 1aoa.L 

Data/Hora de origem 
191041202110:53:03 

Local (Destino): 
SMS - Procuradoria 

SMS - PROCURADORIA 

• Protocolo N: 

16172/2021 

Resp. (Iecebim'ento) 

Local (Origem): 
SMS - Gabinete do 

Øi"YJ.
sub 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS- GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMHTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO . \P4, 	J 
Loc& (Setor) SMS - Gabinete do Seciefário . 

Protocolo (N} 16172/2021 

Data e hora 	. 	 . 19/04/2021 10:53:03 

Texto de envio 	
. Contratação por dispeLs.a de licitação - Centro 

COVID  
KaIiI!yLdm

'c tóri
qs'S Rocha 

• . 	

. 	 fl\5ubSh túde  

J é 

Responsável 

	

nica Mdreira Amorim 	. 	. 	. 	 SMS - Gabete d 	Secretário 

	

pelo envio 	 Respori;ável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
:Contratação por dispensa de licitação - Centro 
C0VID 

. 
SMS 
Monica Moreira Amorim 

Prezados, 	Solicitamos de Vossa 	Senhoria, 	os 
encaminhamentos necessários para emissão e 
deliberação 	de 	Parccer Jurídico, junto 	à 	esta  
Procuradoria da 5 [.1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

PARECER 11712021 - PGM/SMS 

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 

DEMANDA DO CENTRO DE ATENÇÃO MUNICIPAL AO 

CORONAVIRUS-DAPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO 

IV DA LEI FEDERAL N° 8.666/93. 

o 

RELATÓRIO 

O presente IR~ICIMPIRROWATditii&ativo n° 16.172/2021 foi 
t-r 	 - 

encaminhado a esta Procuradoria-zJundica—para fins de emissão de 

pronunciamento, acerca dLtLtiokftnda da Coordenação de 

Atenção Municipal ao ,Coronavin.is.fCOVID 19, que solicitou a 

elaboração de Parecer Jurnidicy que abordasse as orientações e diretrizes 
r1FNV1 ». 

para dispensa de licitação para atender
L. 

a...demanda da Diretoria de 
it r 	 1 

Atenção Programáii \e Espeçalizada-DAPt)\ na compra de 
C \/(ai)\ /4ç 

medicamentos a ser destinado ao combate docoronavirus. • 
lo 

Ainda informa quetpotrecomendação do Ministério da 

Saúde, estabeleceu-se a necessidade de que a provisão de todo os 

insumos, inclusive toldos devem estar disponíveis. 

Foram juntados aos autos Termo de Referência 

Simplificado, fis. 03-09; Classificação orçamentária, fis. 10; Cotação, 

fis. 12-24; Documentos e certidões de regularidade fiscal a empresa 

Camila Gobira Andrade Celin-EPP, fis. 25-49. 

Página 1 de 9 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

É o que convém relatar. 

ANALISE JURÍDICA 

Considerações Preliminares 

A esta Procuradoria incube apenas a análise dos aspectos 

jurídicos dos questionamentos formulados nos termos do art. 100 da 

Lei Orgânica Municipal e Leis Municipais n° 421/87, 1.603/2009 e 

1.760/2011, bem como legislação e doutrina pertinentes ao caso, 

abstraídas as questões de oddni6Çnic,1fmanceira e vernacular, ou 

	

n 	 . 	 . - mesmo os aspectos de convemênaae'opottunidade, alheios a missão 

	

t 	  a 

deste Órgão. 

h1éTmque, conforme o artigo Insta saliLd»  

supracitado cabe à Pr6curadoria-was_araüvfdades de consultoria e 

assessoramento jurídico ko,yder Executivo. Dessa forma, este órgão 

responde diretamenrél Pr~fËiie aos' Se e%, devendo qualquer 

solicitação ser dirfnada aoC\mesmos!file, entendendo ser 
-. 	

í 	JN 
necessano, encaminharao a' Procuradona. 

o 

MÉRITO 

Do decreto 20.738 de Janeiro de 2021 

O decreto em questão prorroga a situação de Calamidade 

Publica por conta do COVID-19, declarada pelo decreto 20.251 de abril 

de 2020, prevê ainda a possibilidade da compra por dispensa apenas 

enquanto perdurar a emergência da saúde para aquisição de bens, 

serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública, causado pelo Covid-19. Vejamos: 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

Art. 5° 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, com base nos arts. 24, TV e 26 da Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

§10 Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional de que trata este artigo, será admitida a 

apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

simplificado. 

§2° O termo de referência-simplificado ou o projeto básico simplificado 
m "cu 

referidos no, Çdé  t&ir ó'icchfer? 4i' 
ti 

1 - declaração dgpb,etc.s...*g 

II - fundamentaçao simplificada-da contratação; 

III - descriçào1  tesúhu da'da-sóluçaóapresentada; 

IV - reqwsitosdacontrataçao; 	 

V - critérios deFdiçãà.-e de pagaÍnent 
ri rol N/i Ç 	a 

VI - estima va de  preçospbuda  po nïeio de, no mínimo, 1 (um) 

dos paÁAs previst  

04 de janeiro:de2021. » - VII - adequaçao'orçamentaria 

53° Todas as"  aq /çetroú  '2àtratações realizadas com base neste 

decreto serão disponibilizadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, 

observados, no que couber, os requisitas previstos no § 3° do art. 8° da 

Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, 

o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o 

prazo contratual, o valor, a discriminação do bem adquirido ou do 

serviço e o respectivo processo de aquisição ou contratação na íntegra. 

A fim de facilitar as compras de insumos e serviços para 

atender a elevada demanda causada pela pandemia, o decreto autoriza 	66 

1 
Página 3 de 9 Pç. Joaquim Correia, 55— Centro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

que seja feita através de dispensa, e ainda que seu termo de referéncia 

seja simplificado, que poderá conter apenas: a) declaração do objeto; b) 

fundamentação simplificada da contratação; c) descrição resumida da 

solução apresentada; d) requisitos da contratação; e) critérios de 

medição e de pagamento; fl estimativa de preços e g) adequação 

orçamentária. 

Da dispensa de licitação - artigo 24, inciso W da Lei 

n°8.666/93 

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre os 

princípios que regem a Adnirfisiã&Pública, estabeleceu, em seu 

artigo 37, inciso XXI, a necessidade3d?uMrocedimento prévio formal 

de escolha para as contra 	 as, serviços, compras e 
';%a_j\ / 1 

alienações. Esse 	 preparatório de um 

contrato a ser celebrado entre-.a-rMunicipalidàde e os particulares é o 

que se denomina de "Licitaçpy4)a-se: 
SI~

Gr- ".1/' 1 
Art. 37. A administração pública 	êta-7 	direta de qualquer dos 

4 	 e dos Municípios 

o 
	

obedecera aoaprinçipigçÀçga  *da de, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficte  -ri cia e .tambemcao'segurnte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
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Como regra, tem-se a obrigatoriedade de licitação para 

celebração de contratos com particulares. Entretanto, essa norma 

constitucional ressalvou algumas hipóteses, previstas pela legislação 

infraconstitucional, isentando a Administração Pública do procedimento 

licitatório. São os casos de licitação dispensada, dispensa e 

inexigibilidade de licitação, institutos diversos insertos nos arts. 17, 24 

e 25, respectivamente, da Lei n° 8.666/93. 

No caso em espécie, a modalidade de contratação 

buscada pelo consulente, em razão de autorização expressa é 

fundamentada no art. 24 	 que trata da aquisição de 
A fltS*- a'. produtos e/ou serviços enfcarateri

t%
deiutg&wia, vi verbis: 

n 
.1 Jt_QJL Art. 24. E clispensavel hcitaçp: 

IV - nos casjDs, terkência'tou de calamidade pública, quando - cacted'urgencia de atencJLnto civaao que possa ocasionar 
A  

prejuízoYlomprometer'¼a segurança tlé pessoas, obras, serviços, 

blicos/oLlares, e somente para os entos e outros bens pu equipa% 

bens necess ds ao atendimen 
M( 	

. 	9j "Lergencial ou calamitosa e 

para as 	 que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

O enquadramento da situação fática sob análise na 

hipótese de contratação direta sem licitação, prevista no dispositivo 

supramencionado, demanda o preenchimento dos seguintes 

pressupostos: 

e 

/ 
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a) Existência da situação emergencial ou de calamidade 

pública, exigindo o atendimento urgente da demanda, 

devidamente relatada e justificada nos autos, com 

apontamento dos possíveis prejuízos para pessoas, 

serviço ou bens; 

b) Demonstração de que a contratação direta é via 

adequada e efetiva para eliminar o risco; 

c) Vigência contratual máxima de 180 (cento e oitenta 

dias) ou ertãueantí&lIdáràr9 a situação emergencial ou 
- 

tosaq M 	 0C calami 	n ueeseja's ço.ntrataçao. 

E -'_JtJLJL Nessa perspectivaS considerando o primeiro e o segundo 

dos requisitos da contratação.direta-embasada no art. 24, IV, Lei n° 

8.666/93, Hely Lopes Meirelle define sifliaçãL emergencial da seguinte 

maneira: 	nr[  '<iH' "A emergência caracteriza-sepela urgênciÀk atendimento de situação 
t\ /a.\ /t4 que possa ocasionar prejuizos ou comprometer a incolumidade ou a 
*Ø( 19 )(44 segurança de ,  pessoa s, 	s,aerriç2eqwpamentos e outros bens, 

públicos ou paci$4; 	e"?ágTas providências da Administração 

para debelar ou minorar suas conseqüências lesivas à coletividade. 

Destarte, para efetivar contratação emergencial, à 

Administração Pública Municipal urge demonstrar, concreta e 

efetivamente, a potencialidade de dano às pessoas, obras, serviços, 

equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares. Nesse sentido, 

nos ensina MARÇAL JUSTEN FILHO: 

   

52  
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"A urgência deve ser concreta e efetiva. Não se trata de rgên 

simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situação concret 

existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência. 

E ... ] 
O prejuízo deverá ser irreparável. Cabe comprovar se a contratação 

imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos 

posteriormente."  (Grifo nosso) 

A contratação, portanto, tem relação direta e/ou indireta 

com a adequada prestação do serviço público de saúde e com a defesa 

da saúde pública no aspectomaisàbrangente possível do termo, pois 
a \3 Ltd - 

está em risco a 	 do Município de 

Vitória da Conquista, considerando3-.principalmente, o momento atual 

de pandemia ocasionada jelornov&cofanàwr 

A saúde ressalterse, Rlireito social constitucionalmente 
1 	1 

assegurado (artigo Qpu tfa C7r>Mral9SS) de modo que 
deve ser a todos ofertado,kgarantiffdo-seindistintarnente um tratamento 

-. 	 . Jrt\. - 
isonomico e de qualidade, sem íque hajam 

;po 
ralisaçoes e riscos a 

%kV j \/ 
integridade física dos interessados'tonfigurando-se como dever estatal. 

ç 

Encontramo-nos diante de um caso típico de aplicação do 

principio da proporcionalidade. Ou o Município aguarda o tempo de se 

processar toda a licitação, aceitando a possibilidade de o serviço público 

municipal de saúde, ou qualquer outro serviço estratégico, ficar 

desabastecido dos insumos e meios necessários para a prestação do 

serviço público essencial, ou realiza contratação direta, sem licitação, 

atendendo, de pronto, as necessidades básicas listadas, garantindo a 

prestação de serviço público de qualidade para os administrados com 

vistas ao salvamento de vidas e preservação da saúde da população. 

'7 
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Sobre a matéria em questão, vejamos o que ensina o 

mestre Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 

Aqui, emergência diz respeito à possibilidade de se promover a dispensa 

de licitação. Corolário dessa premissa é, fundamentalmente, a absoluta 

impossibilidade de atender ao interesse público - fim único de toda 

atividade administrativa -, se adotado o procedimento licitatório. 

Emergência, para autorizar a dispensa, requer a caracterização de uma 

situação cujo tempo de atendimento implique a necessidade de dispensar 

o procedimento licitatório." (In Contratação Direta sem Licitação. 

Brasília: Brasília Jurídica2004 ágina 312). 
''14' t'4: 

t 	  
Desse 	 queda-se inadequada, em 

face da urgência do caso, ax-espera1\pe 	de procedimento 

licitatório, com todos osL 

co  a

seus_trâri1ites leg1s, por implicar expressa 

mora temporal incompatíel ittnço iYosta, uma vez que o objeto 

solicitado contribui 	
RY 

çpaJ7. 	 da saúde da população de 

Vitória da pag 

Entr  ar"o artigo 24, inciso IV, 
V. 

da Lei n° 8.666/93 veda e,tpressamenttAa prorrogação dos respectivos 

contratos celebrados com dispensa por emergência. Sendo assim, as 

referidas contratações devem ser mantidas enquanto persistirem as 

situações de urgência/emergência de que derivam ou pelo prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias, aquele que findar primeiro. 

Além disso, em que pese se tratar de situação de 

dispensa de licitação, todas as outras condições referentes a esse 

procedimento hão de ser atendidas, ao passo que o órgão/entidade 

consulente haverá de observar as exigências legais aplicáveis ao caso, 

tais como as previsões dos arts. 26, parágrafo único, e 27 da Lei de 	
Go 
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Licitações e Contratos Administrativos, mantendo a estrita observância 

aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente a 

Supremacia do Interesse Público, Legalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência, de modo que continuem a ser praticadas os melhores atos da 

gestão pública. 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, desde que preenchidos os 

requisitos elencados ao longo deste parecer, entende-se possível o 

prosseguimento da contrataçãbjdit&, *retender restar configurada 

a hipótese de dispensa 	1 1 	 dEnEritada no artigo 24, inciso 

IV, da Lei n° 8.666/93,  sficando_.a_decisão de mérito acerca da 
í 	Jt. 'LJL 1  

conveniência, oportunidade, necessiliade e viabilidade orçamentária a 

cargo da autoridade consúlente. 

Conciiãa aMi, encaNiinhe 	os autos ao setor de 
' 1  0- 	 '... I(S4 

origem para as providfi3ias cabívei 'C L- 
Sem masrdm5mënt6b&evo o presente. 

—-9 

Vitória da Conquista - BA, 20 de Abril de 2021. 

Matheus Silva Souza 

Procurador Jurídico - Saúde 

OAB/BA 38.342 - Matrícula 245605 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIST 
SMS - PROCURADORIA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

SMS - Procuradoria 

16172/2021 

Local (Setor) 

Protocolo (Na) 

22104/2021 10:54:31 Data e hora 

Contratação por dispensa -de licitação - Centro 
COVID 

(/A  

Sandra Vieira Silva 	 SMS - Procuradoria 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Texto de envio 

Detalhamento do Protocolo Descrição 

Comunicação Interna 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 
SMS 
Sandra Vieira Silva 

De ordem do procurador Matheus Silva Souza, 
encaminhando o parecer jurídico nQ 117/2021-
PGM/SMS do processo 16172/2021. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (Na) 16172/2021 

Data e hora 22/04/2021 11:51:55 

Texto de envio Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 

!iH 	e 	os S. Rocha 
sub,cc ,..( ia de Saúde 

Monica Moreira Amorim 	 ! 	SMS - Gabinete 'o Secretário 
Responsável pelo envio 	 ! 	Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição, 	. . 	Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 
SMS 
Mohièa Moreira Amorim 

Prezados, De ordem da Secretária de Saúde 
encaminho Parecer Jurídico NQ 117/2021- PGM/SMS 
do 	referido 	Processo 	N9 	16172/202 1. 
Atenciosamente, 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
• 1617 2 /2 02 1 

.9Çl(Origem): 
- Gabinete 

.
1

1 1
do, Secretário 

ataJHora de origem: 
22/041202111:51:55 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

   

Resp. (Recebimento) 

 

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

VITÓRIA DA CONQUISTA 



Protocolo N: 

16172/2021 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Data/Hora de origem: 
22/04/2021 17:07:19 

Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 	 'ó 

Local (Setor ) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (Na) 16172/2021 

Data e hora 22/04/202117:07:19 

Texto de envio Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 

fl.y  

V ' IQUE LIMA DE SOUZA 	 SMS - Diretoria Administrativa 
Re ponsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

1 	 RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Contratação por dispensa de licitação - Centro 
COVID 
SMS 
HENRIQUE LIMA DE SOUZA 

Encaminho para providências 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 
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Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  N° DL 04912021 SMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.172/2021 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a O. issão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sr. Dione de Jesus 
Santos, primeiro (a) relator (a), Sra. Valdirene Alves Macedo, e segundo (a) relator(a) Sra. Jeane 
Cléia Carvalho do Nascimento, para apreciar pedido de aquisição direta e entrega imediata de 
MEDICAMENTOS para serem utilizados no Centro de Atendimento Municipal ao Coronavirus/COVIO-
19, junto a Secretaria Municipal de Saúde, solicitado através do Protocolo n° 16.172/2021— Diretoria 
de Atenção Programática e Especializada -DAPE, tendo como ordenadora de despesa a Sra. 
Ramona Cerqueira Pereira, com a finalidade de contratação da empresa CAMILA GOBIRA 
ANDRADE CELIN, com endereço à Rua Cassiano Santos, n049, Loja 01, São Vicente, Vitória da 
Conquista —BA, CEP- 45.000-315, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.429.633/0001-69. A contratação 
por dispensa de licitação justifica-se devido à necessidade de aquisição de medicamentos, que serão 
utilizados no manejo clínico dos pacientes acometidos pela COVID-19 no âmbito do Município de 
Vitória da Conquista, diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia. Por recomendação do 
Ministério da Saúde, nas DIRETRIZES PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19, 
estabeleceu-se a necessidade de que a provisão de todos os insumos, inclusive medicamentos que 
devem estar disponíveis. O tipo de medicamento solicitado para esta contratação visa atender a 
necessidade de manejo dos pacientes com sintomas e complicações causadas pela Covid-1 9, 
tornando possível estabilização de pacientes tanto cm casos leves, moderados e graves. A Lei Federal 
n° 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública por conta do coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. O 
Decreto 20.738 de 13 de janeiro de 2021 prorroga a situação de Calamidade Pública, Declarada pelo 
Decreto 20.251 de 06 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento á epidemia causada 
pelo COVID -19 e dá outras providências. A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus. 
Diante do cenário pandemiológico, tempo é uma variável decisiva e crucial na consecução das 
atividades de prevenção e combate ao coronavírus, portanto, far-se-á necessária a presente 
contratação por dispensa de licitação. No caso em tela, como se verá adiante, a situação em comento 
amolda-se perfeitamente ao art. 1° do novel mencionado. A presente contratação fundamenta-se no 
art. 40  - e, art. 26 da Lei Federal n°8.666/93; Decreto Municipal n°20.738/2021, que prorrogou o estado 
de calamidade pública no Município de Vitória da Conquista; e Decreto Legislativo n°2455/2021, que 
institui a renovação de prazo da situação de calamidade pública no Estado da Bahia. A empresa 
CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente 
processo. A contratação em apreço procede, com efeito, de criação de nova hipóteses de dispensa de 
licitação, que somam as demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93, conforme 
mencionado em 20.03.2020 foi editada a Medida Provisória n°926/2020, que "altera a Lei n° 13.979, 06 
de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus, consoante disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: "É 
dispensável a licitação: ( ... ) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas (..) (grifos aditados)". Nesse diapasão, observa-se a 
subsunção da pretensa contratação direta, salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do mesmo 
diploma legal quanto á necessidade de formalização de devido procedimento administrativo, no qual 
estejam consignadas a caracterização da situação de emergência, razão da escolha do fornecedor e a 
justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação atendei.  teresse público e respeita as 

t Rua Rotary Club, 69, Centro 
Fone: (77)3429-7410/7412 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
licitasaudepmvc@gmail.com  
www.prnvc.ba.gov.br  
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TSYÁ 
normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já não há tempo suficient,Y 
realizar um certame licitatório, com os prazos e as formalidades que a lei exige sob a iminênci'.3. 
ocasionar maiores danos aos usuários do SUS e demais atendimentos essenciais à população. 
presente contratação fundamenta-se no art. 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 em conformidade com o 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada pelo Governo Federal, 
apresenta medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, 
entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao combate do vírus. Insta destacar ainda os regimes legais vigentes, a 
saber: PORTARIA N° 188, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 que declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavirus 
(COVID-19); PORTARIA N°454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que declara, em todo território nacional, 
o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (Covid -19); entre outros decretos. No tocante ao 
aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretenso contrato de 
fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual situação do mercado a Comissão de 
Licitação entende e assevera as ações necessárias à escolha da empresa supramencionada. A 
confirmação deste entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente 
processo, há manifestação de concordância com a escolha do fornecedor executante, bem como, com 
a compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, informação confirmada através da 
aposição a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, Secretária Municipal de Saúde e responsável pela 
contratação analisada. Os recursos orçamentários necessários a custear a presente despesa 
encontram-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 2.442/2020. O objeto a ser avençado terá 
por Fonte de Recursos àquela descrita no n° 14.4 (Recurso Federal SUS - COVID -19), cujo 
Projeto/Atividade é 2124, Elemento de Despesa n°. 33.90.30.00 sub-elemento: 04000 e valor total 

de R$ 55.290,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e noventa reais). Portanto, tendo a Administração 
verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que o valor apresentado pelo pretenso 
contratado, corresponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar 
DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela com base no art. 24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 
8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 117/2021 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 20 de 

abril do corrente ano, assinado pelo assinado pelo Procurador Jurídico/Saúde Sr. Matheus Silva 
Souza. Ressalta-se que a consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente contrato foi 
realizada pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular conforme certidões emitidas 
na ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Valdirene Alves Macedo, lavrei a 

presente a i, que dato e assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 23 de abril de 2021. 

Dion 'e êius Santos 
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Rua Rotary Club, 69, Centro 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17.059/2021 

Publicada no Diário Oficial do Município, Ano 14, Edição 2.893 páginas 113,114 e 
115, terça-feira 22 de abril de 2021. Informamos a todos os interessados a retificação 
da Ata de Dispensa de Licitação conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 
Sub elemento - 03000 

LEIA-SE AGORA: 
Sub elemento - 05000 

Vitória da Conquista, 23 de abril de 2021. 

Dione de Jesus Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

ATA DE DISPENSA DE LIÕITAÇÀO N° DL 04912021 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.172/2021 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, 
Sr. Dione de Jesus Santos, primeiro (a) relator (a), Sra. Valdirene Alves Macedo, e 
segundo (a) relator(a) Sra. Jeane Cléia Carvalho do Nascimento, para apreciar 
pedido de aquisição direta e entrega imediata de MEDICAMENTOS para serem 
utilizados no Centro de Atendimento Municipal ao Coronavírus/COVID-19, junto a 
Secretaria Municipal de Saúde, solicitado através do Protocolo n° 16.172/2021— 

d etoria de Atenção Programática e Especializada -DAPE, tendo como 
enadora de despesa a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, com a finalidade de 

contratação da empresa CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN, com endereço à Rua 
Cassiano Santos, n°49, Loja 01, São Vicente, Vitória da Conquista —BA, CEP-
45.000-315, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.429.63310001-69. A contratação por 
dispensa de licitação justifica-se devido à necessidade de aquisição de 
medicamentos, que serão utilizados no manejo clínico dos pacientes acometidos pela 
COVID-19 no âmbito do Município de Vitória da Conquista, diante do cenário da grave 
crise decorrente da pandemia. Por recomendação do Ministério da Saúde, nas 
DIRETRIZES PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19, estabeleceu-
se a necessidade de que a provisão de todos os insumos, inclusive medicamentos 
que devem estar disponíveis. O tipo de medicamento solicitado para esta contratação 
visa atender a necessidade de manejo dos pacientes com sintomas e complicações 
causadas pela Covid-19, tornando possível estabilização de pacientes tanto cm casos 
leves, moderados e graves. A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada pelo governo 
federal, apresenta medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública por 

6. dom.pmvc.ba.gov.br  
Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2007, que instituía infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 



  

-DIÁRIO 

OFICIAL 
VITORIA DA CONQUISTA 

Vitória da Conquista Bahia 
Ano 14— Edição 2.896 

terça, 27 de abril de 2021 
Pagina 110 de 139 

 

conta do coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 
combate do vírus. O Decreto 20.738 de 13 de janeiro de 2021 prorroga a situação de 
Calamidade Pública, Declarada pelo Decreto 20.251 de 06 de abril de 2020, para fins 
de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID -19 e dá outras 
providências. A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
Diante do cenário pandemiológido, tempo é uma variável decisiva e crucial na 
consecução das atividades de prevenção e combate ao coronavírus, portanto, far-se-
á necessária a presente contratação por dispensa de licitação. No caso em tela, como 
se verá adiante, a situação em comento amolda-se perfeitamente ao art. 10  do novel 
mencionado. A presente contratação fundamenta-se no art. 41  - e, art. 26 da Lei 
Federal n° 8.666/93; Decreto Municipal n° 20.738/2021, que prorrogou o estado de 
c lamidade pública no Município de Vitória da Conquista; e Decreto Legislativo n° 

5/2021, que institui a renovação de prazo da situação de calamidade pública no 
Estado da Bahia. A empresa CAMILA GOBIRA ANDRADE CELIN, detentora de 
menor preço foi declarada vencedora do presente processo. A contratação em apreço 
procede, com efeito, de criação de nova hipóteses de dispensa de licitação, que 
somam as demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93, conforme 
mencionado em 20.03.2020 foi editada a Medida Provisória n° 926/2020, que "altera 
a Lei n° 13.979, 06 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para 
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, consoante 
disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: "E dispensável a 
licitação: ( ... ) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas (...) (grifos aditados)". Nesse 
diapasão, observa-se a subsunção da pretensa contratação direta, salientando ainda 
o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma legal quanto à necessidade de 
f 	alização de devido procedimento administrativo, no qual estejam consignadas a 
c acterização da situação de emergência, razão da escolha do fornecedor e a 
justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação atende ao interesse público 
e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já 
não há tempo suficiente para realizar um certame licitatório, com os prazos e as 
formalidades que a lei exige sob a iminência de ocasionar maiores danos aos 
usuários do SUS e demais atendimentos essenciais à população. A presente 
contratação fundamenta-se no art. 40  da Lei Federal n° 13.979/2020 em 
conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. A Lei Federal n° 
13.979/2020, publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, 
a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. Insta destacar ainda os 
regimes legais vigentes, a saber: PORTARIA N° 188, DE 03 DE FEVEREIRO DE 
2020 que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); PORTARIA 
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N° 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que declara, em todo território nacional, o 
estado de transmissão comunitária do Coronavírus (Covid -19); entre outros decretos. 
No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado 
no pretenso contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na 
atual situação do mercado a Comissão de Licitação entende e assevera as ações 
necessárias à escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste 
entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente 
processo, há manifestação de concordância com a escolha do fornecedor executante, 
bem como, com a compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, 
informação confirmada através da aposição a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, 
Secretária Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. Os 
recursos orçamentários necessários a custear a presente despesa encontram-se 
prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 2.442/2020. O objeto a ser avençado 
t rá por Fonte de Recursos àquela descrita no n° 14.4 (Recurso Federal SUS - 

VID -19), cujo Projeto/Atividade é 2124, Elemento de Despesa n°. 33.90.30.00 
sub-elemento: 04000 e valor total de R$ 55.290,00 (cinquenta e cinco mil 
duzentos e noventa reais). Portanto, tendo a Administração verificado o 
atendimento da demanda solicitada e constatado que o valor apresentado pelo 
pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão 
de Licitação julgar DISPENSAVEL o processo administrativo em tela com base no art. 
24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 117/2021 
(PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em20 de abril do corrente ano, 
assinado pelo assinado pelo Procurador Jurídico/Saúde Sr. Matheus Silva Souza. 
Ressalta-se que a consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente 
contrato foi realizada pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular 
conforme certidões emitidas na ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a 
tratar eu, Valdirene Alves Macedo, lavrei a presente ata, que dato e assino 
juntamente com os demais membros da Comissão. 

• 
Vitória da Conquista, 23 de abril de 2021. 

Dione de Jesus Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

Valdirerie Alves Macedo 
Primeiro (a) Relator (a) 

Jeane Cléia Carvalho do Nascimento 
Segundo (a) Relator (a) 

Adjudico e Homologo 

Ramona Cerqueira Pereira 
Secretária Municipal de Saúde 
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