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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Protocolo - 17091/2020 

Ref. DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUMOS COVID 19 

Vitória da Conquista, 25 de março de 2020 

De: Diretoria Administrativa 

Para: Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Prezados, 

Considerando a necessidade da compra emergência] de insumos hospitalares, para 
serem utilizados pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, em suas 

atividades laborais no cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-19. também, o 

Ministério da Saúde, no Protocolo de Atendimento a pessoas com suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV), indicou a necessidade de que os profissionais de saúde devam utilizar 

máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de 
até 0,311 tipo P499, N100 ou PFF3), solicitamos os encaminhamentos necessários para o 
prosseguimento do tramite do referido processo. 

Segue em anexo o termo de referência. 

Sem mais para o momento, agradecemos. 

Atenciosamente; 

HAYICA:MG. ÇALVES 
DIRETOR[ ADMINISTRATIVA 

24272-6 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 5145 

Endereço: Praça Joaquim Correia- N2  55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 

512 
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PROCESSO N° 170172020 

REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A 
SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA CAUSADA PELO CORONAVIRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
a. Fornecimento de máscaras hospitalares do tipo PFF2, com válvula e sem 

válvula, PFF1, conforme especificações apresentadas neste Termo de 
Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
a. A presente contratação de insumos hospitalares, indicados no item 1 serão 

utilizados pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, 
em suas atividades laborais no cenário da grave crise decorrente da 
pandemia COVID-19. Também, o Ministério da Saúde, no Protocolo de 
Atendimento a pessoas com suspeita de infecção pelo novo corona vírus 
(2019-nCoV), indicou a necessidade de que os profissionais de saúde devam 
utilizar máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na 
filtração de 95% de partículas de até 0,3p tipo N99, N100 ou PFF3). 

b. Não por menos, por recomendação do Ministério da Saúde, no Protocolo de 
Manejo Clínico para o Novo Corona vírus (2019-nCoV), estabeleceu-se a 
necessidade de que a provisão de todos os insumos, inclusive máscaras do 
tipo pretenso contratado, fossem reforçadas pelo Serviço de Saúde. 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 1° 
DA LEI 13.979/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO PROCESSO 
LICITATÕRIO 

A Lei Federal n° 13.97912020, 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. 

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 geral, que não é rápido licitar. For 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 Coronavirus, 
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. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
a. A presente contratação fundamenta-se no art. 40  da Lei 

13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n°8.666193. 
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5. 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, in 

Iítteris: 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos 

- caracterização da situação emergencial, 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 do preço. 

a. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA 
Contextualizando o cenário epidemiológico em epígrafe, em 11 de março de 

2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavirus 2019 
(COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos 
os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que 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. 

O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 
—3,23) (1), o que significa que, parâ cada caso, espera-se que ocorram em média de 
2 a 3 casos secundários, quando introduzido em uma população totalmente 
susceptível. Outro parâmetro relevante é o tempo para duplicação da epidemia, que 
no momento encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. Para tanto é mister destacar a 
necessidade de ações da Administração pública no sentido de resguardar a 
comunidade e profissionais com medidas profiláticas, evitando a transmissibilidade 
viral. Dentre as recomendações gerais apontadas pelo MS para qualquer fase de 
transmissão, pela autoridade local orienta-se a utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual, destacando o uso de EH para doentes, contatos domiciliares e 
profissionais de saúde. 

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 epidemiolôgico e - Pandemia de 
Doença pelo Coronavírus 2019. 

Neste sentido, tendo em vista a necessidade aumentada de consu 
tens descritos em meio à crise decorrente da pandemia de Covid-19, o munici'%e 
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Vitória da Conquista tem a necessidade de ter os estoques (re)abastecidos para 
atenderás demandas de forma efetiva e eficiente. 

Insta destacar que a Secretaria Municipal de Saúde possui Ata de Registro de 
Preços, a saber: Ata 086/2019 SMS oriunda do Pregão Eletrônico n° 11/2019 SMS 
para aquisição dos itens em comento, entretanto a empresa fornecedora, a saber 
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 
E/RELI, localizada no estado de Santa Catarina, não dispõe em seu estoque de 
quantidade suficiente para atender a demanda neste momento, alegando a alta 
procura pelos itens em território nacional. 

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

b. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de 

preços realizada. A empresa RMC Comércio de Materiais Hospitalar e Ortopédico 
Ltda ME, CNPJ 07.121.870/0001-68, única que dispunha dos produtos em estoque 
para dispensação e atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista o desenho epidemiolôgico atual, demonstrando um esvaziamento de 
estoque de produtos no contexto nacional, deixando a administração pública sem 
opções diversas, apesar de várias tentativas e contatos estabelecidos, porém sem 
êxito. 

c. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência dar-

se-á no importe total de R$ 28.950,00 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais), 
cujo preço de referência encontra-se dentro daqueles praticados no mercado, 
conforme pesquisa de preço. A empresa RMC Comércio de Materiais Hospitalar e 
Ortopédico Ltda ME, CNPJ 07.121.870/0001-68, foi a única empresa que 
apresentou proposta para os itens em comento. 

Ressalta-se neste caso que foram solicitadas cotações a várias empresas, 
porém sem êxito, em virtude do cenário atual, cujos produtos encontram-se em falta 
no mercado, ocasionando desta forma impossibilidade na disputa. A fim de subsidiar 
um preço justo e confiável foram apensadas ao processo pesquisas realizadas no 
Banco de Preços, no sentido de demonstrar que o valor encontra-se dentro dos 
parâmetros niercadológicos vigentes. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 

Item U.F QUANT Valor Unitário 
(em R$) 

Valor Total 
(em R$) 

Descrição 

01 Máscara 	descartável 
PFF2 - 8, tipo semifacial 
filtrante, modelo dobrável, 
com válvula, com elásticos 
para fixação 	e ajuste à 
cabeça 	do 	usuário, 
tamanho padrão. 

UND 1000 15,90 15.90,16 
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02 Máscara 	descartável 
PFF1 	- 5, tipo seniifacial 
filtrante, modelo dobrável, 
sem válvula, com elásticos 
para 	fixação e ajuste 	à 
cabeça 	do 	usuário, 
tamanho padrão. 

UND 700 13,50 9.450,00 

03 Máscara 	descartável 
PFF2 - 5, tipo semifacial 
filtrante, modelo dobrável, 
sem válvula, com elásticos 
para fixação 	e ajuste à 
cabeça 	do 	usuário, 
tamanho padrão. 

UNO 300 12,00 3.600,00 

VALOR TOTAL 28.950,00 

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

encontra-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) no 2380/2019. 
b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 02 Elemento de Despesa: 

33.90.30.00, Sub-elemento: 33903010. 

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

Contratante, através de Autorização de 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. 	Feio 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 recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas 
especificações não atendam às descrições do objeto contratado. 

	

1H. 	O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A 
critério da Secretaria de Saúde, os produtos fonpidoa 
submetidos à verificação. Cabe à Contratada substituir 
que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dia&bE 
contados da solicitação. 
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iv. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei 	3e;.i78/9O 

(Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes 
d. A Contratada deverá proceder com a entrega dos bens adquiridos pela SMS 

no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida 
Filipinas, n° 269, Bairro Jurema, CEP n° 45.023-300. Telefone para contato: 
(77) 3422-8217, responsável: Juliana Gomes Rios, Matricula 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) meses, contados da sua emissão; 

10. DO PAGAMENTO 
a. A CONTRATADA deverá no ato de entrega do bens, apresentar nota fiscal, 

contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus 
elementos característicos, como identificação do item, especificação, 
quantidade e preços unitário e total. 

b. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, até o 71  

(sétimo) dia útil após o ateste no verso da nota fiscal, pelos servidores: 
Juliana Comes Rios, Matrícula n° 241943 e; Fellipe Andrdade de Souza 
Lisboa, Matrícula n° 24309-3. 

c. 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 fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde em 
nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
prestação dos serviços ou deixe de prestar o atendimento necessário. 

e. A SMS se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos 
da CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos 
contra terceiros. 

f. 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 peccentual do 
pagamento que lhe for devido. 

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

i. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
.vvw.pmvcbagovbr 

encargos moratórios devidos pela SMS, entre a última data 	para 
pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão 
pagos mediante solicitação da CONTRATADA, e calculados, "pro rata 
tempore", por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EMIxNxVP 
Na qual: 
EM = Encargos moratários; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 

= Índice de compensação financeira = 000016438, assim apurado: 
= i/365, onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

11. DA DISPENSADO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
a. Nos termos do art. 62, §41  da 8.666/93, o termo de contrato será substituída 

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

12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
a. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

	

i. 	Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em 
desacordo com o previsto neste contrato, justificando as razões da 
recusa. 

	

li- 	Notificar o FORNECEDOR, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na execução do objeto. 

	

iii. 	Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas neste Termo de 
Referência. 

b. DO FQRNFCFflflR 

	

i. 	Fornecer o objeto contratado, nos prazos estipulados e de acordo com 
as especificações e condições pre'4stas neste Termo de Referência. 

	

U. 	Refazer, às suas expensas, o 1 objeto contratual executado em 
desacordo com o estabelecido neste documento 

iii. Comunicar imediatamente a ocorrncia de fato alheio à execução do 
objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações. 

iv. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes 
das relações de trabalho 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 Fe 
8.666/93. 

Vitória da Conquista - BA, 19 de março de 20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (NQ) 17091/2020 

Data e hora 25/03/2020 10:43:21 

Texto de envi. DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUMOS COVID 19 

Responsável 
H. 	Lima Gonçalves 	 SMS - Diretoria Administrativa 

	

pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUMOS COVID 19 
SMS 
Hayka Lima Gonçalves 

Prezado Diretor, Solicitamos de Vossa Senhoria, os 
encaminhamentos 	necessários 	para 	informar 
classificação 	orçamentária, 	Sem 	mais 	para 	o 
momento, agradece 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: 

17091/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

  

Data/Hora de origem: 
25/03/2020 10:43:21 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Financeira 

  

          

 

Resp. (Recebimento) 

   

SMS - DIRETORIA FINANCEIRA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 

  

          



PREFEITURA MUNICIPAL 
** 	 SMS 	DIRETORIA 

4. COMPROVAF4TUE•EIKAMINHAMENTO 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
FINANCEIRA 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Diretoria Financeira 

Protocolo (N) 17091/2020 

Data e hora 	 25/03/2020 10:56:04 

Texto de envio 	 DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUMOS COVID 19 

£ 

Rodrigo Lima dos Santos 	 SMS - Diretoria Fina ceira 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
DISPENSA DE LICITÇAO - INSIJMOS COVID 19 
SMS 
Rodrigo Lima dos Santos 

A Diretoria Administrativa Atendendo a demanda 
apresentada por essa Diretoria, segue conforme 
solicitado. 	ATIVIDADE/PROJETO - 2036 3002 
ELEMENTO DESPESA - 33903000000 	SUBE E ... ] 

L  

           

   

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: 
1709 1/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Financeira 

   

Data/Hora de origem: 
25/03/2020 10:56:04 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

  

 

Resp. (Recebimento) 

   

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA DE SAÚDE 
DIRETOaiA rINANcEIRA 

Protocolo - 1709 1/2020 

DISPENSA DE LICITÇÂO - INSUMOS COVID 19 

Vitória da Conquista, 25 de março de 2020 

A Diretoria Administrativa 

Atendendo a demanda apresentada por essa Diretoria, segue conforme solicitado. 

ATIVIDADE/PROJETO - 2036 3002 

ELEMENTO DESPESA - 33903000000 

SUBELEMENTO 

33903010 	IMATERIAL HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL 

Atenciosamente, 

e ~-, \ 
RODRIGO LIMA DOS SANTO 

DI ElO R 
24436-1 

DIRETORIA FIJAMCEIRÂ - SMS 

Endereço; Praça Joaquim Correia- W 55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 43030-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 

745 



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

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

Nome: R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 
CNPJ: 07.121.870/0001-68 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que verem 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 Ànculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusiw as contribuições sociais pre'Àstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à eriIlcação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp:/!rtgov.br> ou <http://ww.pgfii.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:54:35 do dia 20/12/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/0612020. 
Código de controle da certidão: 14A1.BEI3.64AE.ADE8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 20/03/2020 09:43 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20200877923 

RAZÁO SOCIAL 

1tM.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

065.166.710 
	

07.121.870/0001-68 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 20/03/2020, conforme Portaria n°  918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwwwsefaz.ba.90V.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no cNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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CAL 
CA.I)A ECONÔMCA 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 07.121.870/0001-68 

Razão Socialtt M C COMERCIO DE MAT HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

Endereço: R GOES CALMON 315 5 / CENTRO / VITORIA DA CONQUISTA / 
BA 145020-040 

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

O presente Certificado não servirá de prova Contra Cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações como FGTS. 

Validade: 04/03/2020 a 02/04/2020 

Certificação Número: 2020030402214790212094 

Informação obtida em 20/03/2020 09:52: 10 

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

wwwcaixa.gov.br  



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 
	

http:I/servicos.pinvc.ba.gov.brlcertidaoimpressao.phpfle=e&c... 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: RMC COM. DE MATERIAS HOSPtORTP LTDA 
CNPJ/CPF: 07.121.870/0001-68 

Cod.Contribuinte: 0126243 
lnsc.Municipal: 411752 

Endereço Imóvel: RUA GOES CALMON 303, CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP: 
Quadra: 	 Lote: 

Ressalvando o direito da Fazenda Pública de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas 
após a expedição desta certidão, de responsabilidade de pessas, firma, ou sociedade acima 
caracterizada, Certifico, que, em nome do requerente até a presente data, constam débitos em 
aberto. 

Emitida Quarta-Feira, 25 de Março de 2020 as 11:03:38 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20200015962 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

50 
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Classificação de 
risco: 

O (a) Secretário (a) (te SAÚDE DO MUNIC. DE Vit. DA CONQUISTA 	de acordo com a 

PREFEITURA DE VITÓRIA DA COMQIJISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL QESAÚDE 

ALVARÁ 

SAN ITARIO 

Alvará N° 

Validade: 

1 27712018 

30/0312020 

Maico lâre)Çiira 
CoorderiadOtÃe, ib Sanitária 

- 

VIT. DA CONQUISTA, 28 DE MARÇO DE 2019. 

COi 

Legislação Sanitária vigente e conforme 

1 Razão Social! Nome; 
COMERCIO DE! 

Processo 	concede licença de Funcionamento a: 
16012/2019 

ERIAIS HOSPITALAR  ORTOPÉDICO LTDA 

Nome Fantasia 
PRODUMED - COM VAREJ DE ART. MÉD. ORTOPÉDICOS 

CNPt1-t3l?F 
07 t21 87010001-68 

Endereço: 
RUA COES CALMON, 303 - LOJA A 
Bairro! Distrito Cidade 

VITÔRIADACONQUISTA 

Responsável Legal 
ANA CRISTINA ALVES ROCHA 

CPF 
739.321.325-72 

Responsável Técnico: N.°  Registro no Conselho 

Atividades licenciadas: 
• 4113300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS É ORTOPÉDICOS 

Observações: 
• RENOVAÇÃO DE ALVARÁ- 
• EXERCÍCIO: 2019 	 / 
• VALOR PAGO: R$ - 224,9.0 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA 

CENTAVOS); 
• N°  PROCESSO - 1601212019 EM 2210312019. 

• O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUIDO COM O ALVARÁ DO ANO 
ANTERIOR, COM ANTECEDENCIA DE 9U (NOVENTA) Ób4S DO TERMINO DE SUA VIGÊNCIA 

Ana Maria ViaFerraz de Oliveira 
Diretoria de Vigilância em Saúde 



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ExerCicio 

2020 

Inscrição Municipal: 41172::u:: 
Razão Social: RMC COM. DE MATERIAS HOSPtORTP LTbA 
Nome Fantasia:. 	 - 
CNPJ 07.121.8701(1001-6 

Endereço: 
RUA COES CALMON 301 CENTRO LOJA A, BAIRRO CENTRO Vitória da Conquista BA CEP 
45.020-400 

Atividades 

P477330000 COMERCIO VAJI$A DE ARTIGOS MEDIC Data de Inicio 1610212009 

Observação: 

O PRESENTE ALVARÁ-ESTA DE ACORDO COMA LEI 1 259 DE 23 DEflEZEMBRO DE 2004 

Vitória da Conquista - BA, 

Sexta-Feira. 20 de Março de 2020 às 09:38:02 hs. 

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

VÁLIDO ATÉ 20/02/2021. 

Chave de Validação: 001024117522020001698 



P2qifia 1 dc 1 

Ritz] / 
Pai 

Mat, 7MiO9Rz] 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA 00 TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07121870/000162 

Certidão n°: 1507102/2020 
Expedição: 17/01/2020, dS 15:44:21 

Validado: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição 

Certifica-
Se que R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

(MATRIZ 	FILIAIS) inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

07-121 .670/0001-Da, NiO 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° 12440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa o° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011 

Os dados constantes desta Cert-
i.dão 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 es
tabelecimentos, agências •ou filiais 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet 
Certidão emitida gratuitamente 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificaÇãO das pessoas naturais e jurídicas 

iça do Trabalho quanto às obrigações inadimplentes perante a Just 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos prevldenciários; a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: coclt@tst. jus br 
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RICARDO ALVES DE ARAUJO  brasileiro, solteiro, natural de Vitória da Condirta-
lia, nascido em 04/04t1 972, empresário, restoente e domiciliado no caminho 13, n007, 
Bairro Urbis V, Cep 45050-005,Vttoria da conquista-Ba, portador da cédula de identidade 
ri0  04365607-20 expedida pela SSPIBA CPF sob ri°  739.410.855-49 e 1 FIA ALVES DE 
ARAUJO CRUZ  ,brasileira, casada em comunhão de bens parcial, empresar'a,nauraI de 
Vitoria da Conqursta-BA,nascida em 21/01/1977, portadora da cédula de identidade no 
0590886134 expedida pela SSP/BA e CRU sob n° 805.135.495-87, residente e domicihsda 
no caminho 19, n° 12, Bairro Urbis V, CEP 45050005, Vitoria da conquista-DA únicos 
componentes da sociedade imutada, ltM C COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR, 
ORTOPEDICO LTDA-ME, com sede na Rua Góes Calmon, e? 303-A, Bairro 
Centro,CEP 45020040, Vitoria da Conquista-BA, inscrita no CNN sob o li0  

07.121,870/0001-6,8, encontra se arquivadas na MM Junta Comercial d o Estado da Bahia 
sob o n" 29202747953 por despacho em 08/12/2004, resolvem de comum acordo, proceder 
as seguintes à1teraç*Sniediaiite as clausulas que se segue: 

CLAUSULA PRIMEIRA - a sociedade passa a ter a seguinte atividade 
47'73-3-00- Comercio varejistade artigos médicos e Sopédicos 

CLÁUSULA SEGUNDA -6 admitida na sociedade ANA CRISTINA ALVES ROCHA, 
brasileira, solteira, tintura de Vitoria da Conquista-Ba., nascida em 09/12/1969, empresaria, 
residente e dornicibada na Via local 1, n° 10, bairro Urbis V,CEP 45050405, Vitoria da 
Conquista -BA ,portadora do 1W 03775545-53 expedida pela SSP/BA ,CPF 739 321 325- 
72 

fluNtA. ALTERACÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R.M.C.COMERCIO 
DE MATERIAIS HOSNTÂLARURTOPEDICO LTIWME. 	 ELO! 

CLAUSTJLK tERCEIRA - retfta-e U&edad neste ato  t i5cz' LEIA ALVES Dt 
ARAUJO CRUZ,  que possui na sociedade 500(quinhentas) cotas com o valor unitário de 
R$ 1 0,00(dez reais), somando R$ 5000,00 (cinco mil reais), que transfere neste a totalidade 
de suas cotas, para a soem recém admitida ANA CRISTINA ALVES ROCHA dando a 
sódaadcpiírente e a sociedade, plena e rasa quitação.  

CLAUSULA QUARTA:-  a soem recém admitida ANA CRISTINA ALVES ROCHA,  
compra do sócio permanente RICARDO ALVES DE ARAUJO,  750 (setecentos e 
cinqüenta) contas com o valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) somando R$ 7,500,00(sete 
mil e quinhentos reais), dando a sócia adquirente e a sociedade, p1na,geral e rasa quitação. 

CLÁUSULA QUÍNTA:- o, capital social permanece R$ 20.000,00(vinte r 
divididos em 2.000 (nu!) quotas com o valor nominal de R$ lo 00(dez re. 

rnrrnfr An noíq e gim distribuídas: 
iiitCgLaLILaUtlA ..1ÂI £O.tII_O4Lk 	*''-' 
NOME DOS QUOTISTAS 

r', - -'- 
N °/COTAS VLUNIT TOTAL 

AI'4ACRI8TINAALVESR0CHA 1250 R$1000 R$ 12500,00 
RICARDO ALVES DE ARAUJO 750 R$ 1000 R$ 	7.500A0 

TOTAL 2000 -X-  R$ 20 000,00 
parágrafo único: A responsabilidade Cc cada sócio e restrita ao- vator «e sons quuun, 

todos respondem solidariamente  pel tntegralização do capital sociaL(ar0.052c02002) 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO ÈRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÜMERO DE INSCRIÇÃO 

07.121.87010001-68 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATADEABERTURA 

0811212004 

NOME EMPRESARIAL 

R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPADICO LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PRODUMED 
PORTE 

ME 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DAA11VLDADEECONOMIOAPRINCIPAL 

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R COES CALMON 

NÚMERO 

303 
COMPLEMENTO 

LOJA A 

CEP 

45.000-400 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPLO 

VITORIA DA CONQUISTA 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

PRODUMED©GMAIL.COM  
TELEFONE 

(77)6801-06101(77) 9186-5364 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

0811212004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n0  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/03/2020 às 16:07:34 (data e hora de Brasflia). 
	 Página: 1/1 

90 



SEGUNDA Ai !'ERACÁO CONTRATUALDA SOCIEDADE RM.C. COMERCIO 
DE MATERIAIS IIOPITALAR ORTOPEILIICO LTDA-ME. 	 F 02 

CLAUSULA SEXTA:- A administração da sociedade, caberá unicamente a administiadbra 
ANA CRISTINA .ALVES ROCHA  com os poderes e atribuições de icpresentar a 
socieds4e em puro ou fora dele,abnr, manter e fechar contas bancarias, admitir e demitir 
empregados nomear e destituir procuradores, e tudo o mais praticar para o bom e fiel 
desempenho dos objetivos sociais, vedado, no entanto cai atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja favor de qualquer dos constas ou de terceiros bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro soem (art 997,'\' 1 
1 ;O 1 5,1064CC/2002) 

CLAUSULA SETIMA>- Os-sócios administradores ANA CRISTINA ALVES ROCHA Ë 
RICARDO ALVES DE ARAUJO  declara sob as penas da Lei, que não esta impedida de 
exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 'dela, ou a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica ou a 
pmpriedade.(art. '1,011  S1cc/200,4, 

CLAUSULA OITAVA:- Todas as demais clausula e condições do contrato social que não 
for por este 'instrumento 'modificados, permanecem em pleno vigor: 

E, por estarem assim justo e combinados em tudo o quanto 
neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente extraído em 03 (três vias) de 
igual forma  c~ das quais a primeira via depois de legalizada 11  na forma da Lei, seta 
arquivada na junta comerem dostád 	SIÜi)âtâ que ffVduza ü' Seus jurídicos e legais 
efeitos, 

VITORIA DA CONQUISTA 14 de outubro de 2008 



03u12/?08 	 Consulta ao Cadastro 

TRIBUTOS CONSULTAS COrSOJLT&!  AO OflOASTFtO 

- 	 Consulta de Estabelecimentos de 
uma Empresa 

tabeiecent dz empresa 

CNP]: 07.121.870/0001-68 Inscrição Estadual: 651.667.10ME 

Razão Social: R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

Logradouro: RUA GOES CALMON 

Número: 303 Complemento: LOJA A 

Bairro/Distrito: CENTRO 

Município: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA 

CEP: 45.000-400 Telefone: (77) 88010610 

Atividade Econômica: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

Condição: MICROEMPRESA 	 Situação: ATIVO 

Data da Situação: 11/11/2016 

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

Data da Consulta: 03/12/2018 

https:/Mvw.sefaz.bagov.br/scripts/cadastrolflhial/result.SSP  
1/1 
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Ricardo Alvas de Araujo 

:10 Administrador 

:PF: 739.410.85549 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

Termo de AutentIcaçâÓ 201004004-9 
O panfo ÜvrøtIJahL Ørn*r 	• 	. do, aohne 

rn a1o4,I,ç5i ni 	- 	us InunM 

fl 	* øflC!TMOlQflkt 

ITI1O M 

SUGa 

Katiuscla Batis- e 

Contador(a) 
CRC-BA 020236-0(0 

e 

LIVRO DIÁRIO 
N2 de Ordem .4 

TERMO DE ABERTURA 

Contém este tivr* 0021 falhas numeradas através de processo eletrônico de dados, do numero 0001 ao número 
0021 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 

identkfcado: 

Nome: R.M.C.:COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LIDA 

9 	Endereço: RUA GOES CALMON, 303-A 

Bairro: CENTRO 

a 
	CEP: 45.020-040 
	 Município: VITORIA DA CONQUISTA 	 UF: BA 

CNPJ: 	07.121.870/000158 

inscrição Estadual: 65.166.710 

Registro Junta comercial Sob o n2: 29202747853 	Arquivada em: 	08.12.2004 

Vitória da Conquista -  BA, 01 de janeiro de 2018 
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Katiuscla Bati 

Contador(a) 

CRC-BA 020236-O/O 

LIVRO DIÂRIO 
N2de Ordem 4 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este livro 0021 folhas numeradas através de processo eletrônico de dados, do numero 0001 ao número 
0021 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identifcacjo 

no período de 01/01/2018 à 31/12/2018 

Nome: R.MC, COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

Endereço: RUA GOES CAIMON, 303 - A 

Bairro: CENTRO 

CEP 45.020-040 	 Município: VITORIA DA CONQUISTA 	 1W: BA 

CNPJ: 	07.121.870/0001-68 

Inscrição Estadual: 65366.710 

Registra Junta Comercial Sob o n9: 29202747853 	Arquivado em: 	0812.2004 

Vitória da Conquista - BA, 31 de dezembro de 2018 

ÉcardqAlvss de Araujo 

Administrador 
739.410-85549 

COM 0~IG iNNL 

cO 

cfl.o aZ0 

ek da 
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COMPRAS SMS <comprasae 5r,i aihco 

           

               

               

 

Orçamento de Material 

         

               

               

Produmed <produmedgmaiI.com> 	 19 de março r 020 16:22 
Para: Ana Gabriela Moreira comprasaudevc gmaiI.com> 

Boa tarde, Rayka! 
Segue em anexo o orçamento das mascaras 
Qualquer duvida estou a disposição 
Desde já agradeço. 

aU: Alan Rocha 
SFone:(77) 98801 0610 (77) 99186 5364 
Vitoria da Conquista - Ba 
produmed©gmaiicom 

Orçamento de Material PMVC Mascaras.doex 
34K 



R.M.0 - Comercio de Materiais Hospitalar e Ortopédico Ltda. ME 
Produmed - Hospitalar 

CNN: 07.121.870/0001 —68 
Insc. Est:.65.1 66.710 

Orçamento de Material p1 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
A/C: Secretaria Municipal de Saúde 
Rayka/ Alex 

Item  Especificação Quantidade Valor Unit ValorTotal 

01  Mascara PFF2 - 5 e/válvula 1000unidades 15,90 15.900,00 

02 	 Mascara PFF1 - S1c/válvula 700unidades 13,50 9.450,00 

03  Mascara PFF'2 - S s/válvula 300unidades 12,00 3.600,00 
Validade da Proposta: 28.950,00 

Rua Góes Calmon, 303 A - Centro, Vitória da Conquista - BA 
Fone/Fax: (77) 3424 1132(77) 98801 0610 (77) 99186 5364, produmed@gmail.com. 



Responsáveh Cláudio Correia da Costa 

tu: Coordenação da Apoio Técnico Administrativo - CATA 

 

ção: cotação rápida 

 

ILem i 

1) máscara 
075 

0,50 

0,25 

0,00 	 

Pesquisa realizada entre 19/03/2020 16:43:35 e 19/03/2020 16:42:59 

Orniatódo qerado no dia 	1O5/202016:4415 (IP: 200,222i.133) 

TEM 
	 PREÇOS 

	
QUANTIDADE 
	

UNITÁRIO 
	

TOTAL 

	

1 Unidade 
	 22,00 

	
AS 22.00 

reço Compras 

Governamentais 
Órgão Público 

MlNlS1tRl0 DA DEFESA 1 Comando da Aeronáudca 1 CRU PAMEUTO DE 

APOlô DE SELËM 

	

- 	Date 

	

identificação 	
Licitação 	

Preço 

t1°Preqo:102020 05/03/2020 RS 22.00 

UAS3.12 0628 

Valor Unitário 

  

2200 

   

dos Preços 0ÜI,flas 6$ 22.00 

 

Valor Global: 

Valor do item em ralação ao total 
	 Quantidade de preços por liam 

Detalhamento dos Itens 

Observação 

Quantidade 	Descrição  

1 Unidade 	móscera, tipo p/proteC0 sucAta poelras,tUmOS e névoas .ólniOSA CaróOteristtcaO adísiOnaLO o/filtro plf2 

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor 	
AS 22,00 

Filtros Utilizados: Periodo: 21/09/2019 à 19/03/2020; Palavra Chave: mascara pff2; Apenas Materlats, Operador: OtdFarneoedor. 

1/2 



órgão: MINISIÏRIO DÁ DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

GRUPAMEN I  DE APOIO DEBELEM 

Objeto: Aquisição de equipamentode proteção individual - Sri para o Gr'upanicntod 

Apoio de Belém e Unidades Apoiadas, 

Descrição: MÁSCARA- MÁSCARA, TIFO O/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E 

NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS e/FILTRO PPF2 

Data: 05/03/2020 09:00 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: N°Pregão:1 02020  UASG:i 20628 

Lote/itern: /42 

Ata: Link Ata  

Fonte: www,comprasgcvernameotaisgovtr 

Quantidade: 169 

Unidade: UNIDADE 

DE: PA 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

212m31 310001-31 MUNDO DO EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTII 

* VENCEDOR * 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

FIO 21D0 

Uaroa ALLTEC 
FabrIcante ALeITO 
tAodeto MA5 AI-IA RESPIRATDRIA 
Descriçãol,MMÇARA RESPIRATORIA CONTRA VAPORES OROANILDS E ÁCIDOS CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA COM DUAS VÁLVULAS DE EXAI AÇÁ 
DE REGULAREM PARA FACILADAPI AÇAD A QUALQUER ORO DE ROSTO, COM UXCELENTEVEDAÇAII E CONFORTO PARA SER tJ CILIZADACOM cetRD5 Rol O 
OU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALFID 000 EMPREGO CCMVALIDAOEMINIMA DE  ANO 

Endereço 	 Telefone 

RODOVIA MG -I5, 63 	 (3I) 9865-3909 

212 



UNITÁRIO QUANTIDADE 

17.05 1 Unidade 

5$ 16,00 03/0/2O20 N°Pregão:32201 9 

UASG:9253Çi7 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1 Universidade Federal de Santa Catarina 1 Pró- 	N°Pregãc:292020 	10/02/2020 	5$ 18.15 

Reitoria de Administração 
	 UASiI:153163 

GOVERNO DO ESTADO Do ACRE 1 Secretaria de Estado da Gestão 

Administrativa/Acre 

PREÇOS 

Órgão Público 

COMPANHIA NACIONAL DE ÁRÁSTECIMENT0IOO 

ABASTECIMENTO 

Licitação 

CIONALDE 	Dispensada 	0110112025 

Uçitação N 

80091/2010 

UASG: 135182 

TOTAL 

rt8 17,05 

Preço 

5$ 17,00 

- 	Data 
identlfioaçao 

17,05 Valor Unitário 

irEM 

1) máscara pff 1 

- Preço Compras 

Governamentais 

Responsável: Cláudio Correia da Costa 

Departamento: Coordenação de Apoio Téonioo Administrativa - CATA - SMS 
flt' 

710 

-a 	 o3,1C 

Rebtódo de Cotaçàa cotação rápida 2543 

Pesquisa realizada entre 19/08/2020 16:45:53 e 19/03/2020 16:45:30 

Relatório gerado no div 19/08/2020 16:46:12 (lO: 201.22,13 	85) 

Média dos Preç 

Detalhamento dos Itens 

Quantidade Descrição 

1 Jnidaoe 	
máscara, tipo filtragem poeli as ne000a e vapores organicOs tipo uso esrVfio ativado p/irnpores organ baixi c000entraça o tipo li 

xa5o 2 elásticos revestidos recrie, cada lado 4grampos,apIicaÇão pffl,caranterístioas adicionais 
solda térmica, tira ma erial 

metálico oral naval, formato em concha 

e ção 

1/3 



Rt 17,00 

Apenas Materiais; Operador: OtdFornecedor: 

Data: 01/01/2020 0000 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

SRP; NÃO 	 / 

Identificação: Dispensa de Licitação N- 

8009112319 1 

°
80001/2019/ UASG: 12512 

Lote/item: 5/1 

Ata: Unk Ata 

Fonte: www.ccmprasgovernarnentels gov.br  

Quantidade: 1 

Unidade: Linidade 

1W: MG 

Telefone: 
(54) $3]à-750.0 a@bravc.cnt.I 

Em e ii'; 
bravos cor 

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor 

Filtros Utilizados: Periodo: 21 /09/2019 à 19/03/2020; Palavra Chave: mascare pítl; 

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECI' vi 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

Objeto: Aquisição de EPIs para a Unidade Armazenadora da Conab em Uberaba-MO 

Descrição: MÁSCARA- MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM POEIRAS, NÉVOAS E VAPORES 

ORGÂNICOS, TIPO USO CARVÃOATIVADD PNAPORES ORGAN. BAIXA 

CONCENTRAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 2 ELAS, ICOSREVESTIDCSTECIDO, CADA 

LADO 4 GRAMPOS, APLICAÇÃO PEFI CARAOTERISTICASAOICIONAIS SOLDA 

TÉRMICA, TIRA MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, FORMATO EM CONCHA 

CatMat: 338681 - MÁSCARA,] IPO FILTRAGEM POEIRAS, NÉVOAS EVAPORES 

OROÃNICOS, TIPO USO CARVÃO ATIVADO P/VAPORES ORCAN, BAIXA 

CONCENTRAÇÃO! TIPO FIXAÇÃO 2 ELÁSTICOS REVESTIDOS TECIDO, CADA 

LADO 4 GRAMPOS! APLICAÇÃO PFF], CARACTERISTICAS ADICIONAIS SOLDA 

TÉRMICA, TIRA MATERIAL METAl lCD MOLDÁVEL, FORMATO EM CONCHA 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 
CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

14,992,319/000I-74 PRO-MINAS MATERIAIS DFSEGURANCALTDÁ 

CVENCEDORS 	 - 

Marca; Aricon 
Fabricante FaI]ticante não informado 
Descrição MASCARA TIPO 1 ILTAOEM POEIRAS NÉVOAS LVAPORES&IRGCNICOS TIPO 3O CARVÂCATIVADOPNAPOREL ORGAN BAIXA CONCENTRADA 
O TIPOTIXAÇA02 EI ASTIOOSRS'/ESTIDOSTECLOO CADA LADO 4ERAIvIPOS AI LIOAÇÂO PPFI O&FSACTEBÍSTICASAOICI0NA1S SOLOATERMICA TIRA MATERI 

Al- METÁLItD.NIOLDAvEL, FORMATO EM CONCHA 

Endereço: 
AVENIDA TONICO DOS SANTOS,160 

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor 

Filtros Utilizados: Periodo: 21/09/2019 à 19/03/2020; Palavra Chave: mascare pff ]  

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Pró-Reitoria de Administração 

Objeto; Registro de Preços para a eventual aquisição dejalecos, luvas, máscaras e 

demais EPIs cara atender a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).. 

Descrição: MÁSCARA- MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM POEIRAS, NÉVOAS EVAPORES 

ORGÃNICOS, TIPO USO CARVÃO ATIVADO P/VAPORES ORGAN, BAIXA 

CONCENTRAÇÃO! TIPO FIXAÇÃO 2 ELÁSTICOS REVESTIDOS TECIDO! CADA 

LADO 4 GRAMPOS, APLICAÇÃO PFF1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

SOLDA TÉRMICA, TIRA MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, FORMATO EM 

CONCHA  

R$ 18,15 

Apenas Materiais; Operador: Qtdrornecedor: 

Data: 10/02/202008:15 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SER: SIM 

Identificaç5o: NoPreOâc:292020 / UASO:153C 63 

Lote/Itera: ITT 

Ata: jokÁte 

Fonte: wvev,ccmprasgovernamentait.90"1 

Quantidade: 15 

Unidade: Unidade 

1W; 50 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

R$ '18,15 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

25,E17.495/0001-I4 VIDÉNTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAME 

,VENCEDOR * 

,iaroa:PLASTCOR 
Fabricante: PI.ASTCOR 
Mélo: PROTETOR FACIAL 	- 	- 
Descrição 3386B 1/ASCARANa5OeFC deacrilicu para por çeo faDei Tipo\ aee, Cor lncolor Cem CA valido MCSCAPA 

Endereçcq 	 Nome de Contator 	 Telefone 

R 510 31 	 'tRIAGO 	 (62) 9o"1oa-4SOO 

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor 	
R$ 16,00 

Filtros Utilizados: Periodo' 21/09/2019 b 19/03/2020; Palavra Chave: mascara ptt] ; Apenas Materiais; Operador. OtdpornaoedOr. 

EmalE 
:tÍt irnagoíomaiI:, -cru i 
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órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 

Secretaria de Estado ds'Gestõo Administrativa/Acre 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de EPS (EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL), com a Onalidade de atender as demandas do 

DERACRE. nas Regionais Baixo Acre) Alta Acre, JUrUá, Puros e Tara uacã/Envira, 

solicitado por meio do OFICIO/DERACRE/GAB/N° 258/2019, de acordo comas 

especificações e quantidades constantes no Anexo 1 Termo de Referência 

deste Edital.. 

Descrição: MÁSCARA MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM POEIRAS, NÉVOAS EVAPORES 

ORGÂNICOS, TI°O USO CARVÃO ATIVADO P/VAPORES ORGAN. BAIXA 

CONCENTRAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 2 ELÁSTICOS REVESTIDOS TECIDO, CADA 

LADO 4 GRAMPOS, APLICAÇÃO 'PFEl, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

SOLDA TÉRMICA, [IRA MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, FORMATO EM 

CONCHA 

GatMat: 338681 - MÁSCARA .TIPO FILTRAGEM POEIRAS, NÉVOAS E VAPORES 

ORGÂNICOS, TIPO LISO CARVÃO ATIVADO P/VARDRES ORGÃO. BAIXA 

CONCENTRAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 2 ELÁSTICOS REVESTIDOS TECIDO, CADA 

LADO 4 GRAMPOS, APLICAÇÃO PEP1, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS SOLDA 

TÉRMICA, TIRA MArERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, FORMATO EM CONCHA 

Data: 03/03/2020 10:30 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: SIM 

Identificação: N°Preqão:3220 19! UASC:925807 

Lote/Item: /50 

Ata: LinkAie  

Fonte: wvn.ccmprasgovemamentais.gov.br  

Quantidade: 20 

Unidade: Unidade 

UF: AO 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

02231048/000183 NORTEUMÍFORMEIIRDUSTRIAECOMERCIOLTOA ME 	 RS 16.00 

*VENCEDOR* 

Maroa:DÉLÍAPLUS 
Fabricante: DLTAPLUS 
MedeIo SIASCARAPARA OOLOA 
Uesar,ç MASCARA PARA SOLDA PArVI SOLDA. EM CrLERDM COM VISOR ARTICULADO ETARMPIRA 

Estado Cidade 	Endereço 	 Morre de Contato 	Telefone 	EmalE 

R0 	Porto Velho AVENIDA CARLOS COMES, 1849 	JEÉSON POPRIGUES LORO 	(89) 3214-6115 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

adrn,pr6tecaonortetÁ)grTlaiI.00m 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
SMS - DIRETORIA 

1141  
COMPROVANTE DE 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
ADMINISTRATIVA 

ENCAMINHAMENTO 	 (Ç 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (No) 17091/2020 

Data e hora 25/03/2020 11:00:02 

Texto de envio DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUMOS COVID 19 

Hayka Lima Gonçalves 	 SMS - Diretoria Administrativa 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
LICITÇÃO - INSUMOS COVID 19 DISPENSA DE 

SMS 
Hayka Lima Gonçalves 

Senhor Secretário, Solicitamos de Vossa Senhoria, 
os encaminhamentos necessários para emissão e 
deliberação de Parecer Juríico, junto à Procura 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 N9: 
	

Data/Hora de origem: 

17091/2020 
	

25/03/2020 11:00:02 

Local (Origem): 	 Local (Destino): 

SMS - Diretoria Administrativa 	 SMS - Gabinete da Secretário 

   

         

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 

   

         



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) 17091/2020 

Data e hora 25/03/2020 11:25:11 

Texto de envio DISPENSA DE LICITÇÂO - INSUMOS COVID 19 

.ob- 

Jessica Santos Oliveira 	 SMS - Gabinete do Secretário 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento db Protocolo 

Comunicação Interna 
DISPENSA DE LICITÇAO - INSUMOS COVID 19 
SMS 
Jessica Santos Oliveira 

Prezados, 	Solicitamos de Vossa Senhoria, os 
encaminhamentos necessários para emissão e 
deliberação de Parecer Jurídico, junto à esta 

Procuradoria da 5 [...1 

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: 

1709 1/2020 

Data/Hora de origem: 
25/03/2020 11:25:11 

  

 

Local (Origem): 
SMS - Gabinete do Secretário 

Local (Destino): 
SMS - Procuradoria 

   

      

nrLAa ti; 1  

  

 

Resp. (Recebimento) 

    

SMS - PROCURADORIA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	e25/ 03 1  222D  

  

          

          



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS PROCURADORIA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Procuradoria 

Protocolo (Na) 17091/2020 

Data e hora 25/03/2020 15:04:58 

Texto de envio DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUNIOS COVID 19 

AlIan Silva Aguiar 	 SMS - Procuradoria 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
DISPENSA DE LICITÇÃO - INSUMOS COVIO 19 

AIlarï Silva Aguiar 

De ordem do procurador Edmundo Ribeiro Neto 
encaminhando o parecer jurídico n 	067/2020- 
PGM/SMS do processo 17091/2020. 

           

 

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. 

POtocoIo N: 
	

Data/Hora de origem: 

11091/2020 
	

26/03/2020 15:04:58 

   

 

Local (Origem) 	 Local (Destino): 

SMS - Procuradoria 	 SMS - Gabinete do Secretário 

   

           

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

   

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	1 	1 	 
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PARECER 067/ 2020 

EMENTA: PARECER JURÍDICO, ADMINISTRATIVO. 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES. MASCARAS 

DESCARTÁVEIS. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA 

DOENÇA 	DO 

CONTRATAÇÃO D 

FRDEAFJ 

926í2o2a1  

0  
Procuradoria Juri 

da solicitação oriu 

solicitou a elabora 

e diretrizes para 

saúde, destinadoq 

coronavínii 

13.979/202 

art. 6°, a 

a Lei n° 1 

F 

Simplificado, nos t 

13.979, de 6 de fevei 

CORONAVÍRUS 	(COVID- 19). 

SPNSA DE LICITAÇÃO. LEI 

r,PROVISÓRIA N° 

ncarninhado a esta 

nciamerito, acerca 

ue em 25.03.2020, 

rdsse as orientações 

paMaquisião de insumos de 

dí pandemia da doença do 

deral n° 

osto em seu 

que altera 

de Referência 

da Lei federal no 

a 09; Certidões de 

licitção 

ito 

nforrite p 

regularidade fiscal, alvarás de funcionamento e sanitário, cartão CNPJ, 

atos constitutivos, livro razão e balancetes analíticos comprovado 

qualificação económico-financeira da Empresa RMC Comercio de 

Materiais Hospitni Ortopédico LTDA, fis. 13 a 46; Cotações de preços, 

fis. 47 a 52. 

É o relatório. 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpnivc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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ANALISE JURÍDICA 

PRELIMINARMENTE 

Do Co'vid-19 (SARS-CoV2) 

Ozg 

1 ideqtifica4 anter prmentc 

icos, q 	e sighifica que san 

gações detalhadas dscobrir 

s civetas para hw os e 

Segundo in 

agência especia4 

subordinada à Or 

"Os coro,  

doeu 

como 
11 

Síndr& 

cororij  

não 

di 

pneumd 

mesmo morte.  

ização Mundial da Saúde, 

eabH1 de 1948 e 

família de vírus que causam 

é doenças mais graves, 

édio (MERS-CoV) e a 

R4CoV). A doença do 

jÇ3.ki descoberta em 2019 e 

humants. Os coronavírus são 
14 

sm dos! 	1dPris e pessoas. 

foi transmitido 

5 dromedários 

culando em 

comuns de 

d,tFfalta  de ar e 

fecção pode causar 

E, insuficiência renal e até 

Fão pata evitar a propagação da 

infecção incluem lavagem regular das mãos, cobertura da boca e do nariz 

ao tossir e espirrar, cozinhar completamentc carne sinuosa e ovos. Evite 

contato próximo com qualquer pessoa que apareça com sintomas de 

doença respiratória, como tosse e espirro. 



2555 2587 

2000 

000 

22-Mar 2-Maç 24-Mar 254Áar 26-Mar 
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Notícias veiculadas na imprensa até o momento em que 

se elabora o presente parecer registram a ocorrência de 61 (sessenta e 

uma mortes) confiuinadas no país devido ao coronavírus, sendo 2.587 

(dois mil quinhentos e oitenta e sete) casos confirmados. 

Casos de coronavírus no Brasil por UF 
1 P  caso foi confirmado em 26 de tevereho. e IR  morto. em 17 de maiço; os dois eram do estado de SP; 
selecione o estado 

Segunda reotónc da Se 	a de Saúde do Estado da 

Bahia, até o momento dc ta5oracãc; do pesentc parecer, o Estado 

contava com 91 (noventa e urnj rasos confirmados de Covid- 19 

confirmados, 981 (novecentos e oitenta e um) casos descartados e não 

há óbitos registrados. O informe confirma a existência de casos com 

transmissão local, a qual se dá "quando a contaminação se dá por 

pessoa que entrou em contato com algum viajante positivo". 

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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DE 
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01 	91 

70 
59 

editada, 

s medidas 

para enfrentamento cta en1rgénca 3t sde púbLica de importância 

internacional deco' c.i• e d cnrona\rus responsável pelo surto de 

2019". 
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Caso 	.avfrus no Brasil por 1W 

1° caso foi confirmado em 26 de fa'eteio, ei mono, en 17 de março; .os dois atem d 
selecione o estado 

BA v 

1:5.Msr 17Msr tS-Mr 19-Mar 20-Mat 2t-Mar 2-Mar 23-Mar 24-Mar •25-Mar 26.Mr: 

No que diz respeito ao objeto do presente parecer, o art. 

4° da Lei n. 13.979, de 06.02.2020, estabeleceu hipótese excepciona' e 

temporária de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.or 



todas as esferas 

unicipios, eis que 

eténcia legislativa 

art. 24, § 2° da 

redação da Lei 

federativas, União 

oriundos de lei fe 

privativa da UniãfèVTg 

Constituição Federt4 ik 

jrn todas as 

utárquicas e 

ai è Municípios, 

empresas públicas e 

&art. 173, § 10,111; 

obed 

sociedaci 

Art. 24 (...) 

ft2. Compé  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
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Trata-se, com efeito, de criação de nova hipótese de 

dispensa de licitação, que se sorna às dernais previsões estabelecidas no 

art. 24 da Lei 8.666/93. 

Conforme mencionado acima, em 20.03.2020 foi editada 

a Medida Provisória no 926/2020, que "altera a Lei n° 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de 

bens, serviços e insnmcs desi inados ao entrentamcnto da emergência 

de saúde publica ae importancia mternacionai decorrente do 

coronavírus". 

Os dislWáíti, 	eiW 	'€ae  tarts. 4° a 4°-I da atual 

§ 2° A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados." 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmve.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.govbr 



edição, se não 

; prorrogável, nos 

período, devendo o 

[1ativo, as relações 

seus  dispositivos.. 

forem convertidS 

termos do 7° do re 

Congresso Nacion, 

jurídicas delas dec 

Õ presente parecer 

uid Provisória n° 

e alteração no texto que 

IDes 

dependerá do re 

926/2020, podend 

vier a se 

spensa de 

666/93, é 

esse fato 

licitação p! 

reconhecict 

JACOBY em su 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 
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No que diz respeito á validade de edição de medida 

provisória para regular a matéria, entendo-a presente, na medida em 

que, dada a grave emerg&rnia pública de saúde, se mostram evidentes a 

relevãncia e a urgência estabelecidos no art. 62 da Constituição 

Federal. 

Alerte-se, no entanto, que, por se tratar de medida 

provisória, ressalvado o dipqtopo § 4 ç 12 e do art.62 da CF/88, 

"Há possÏi* $4t440içiiiê  esparsas inovarem o tema, 

reconhecendo outrosfft"élijensa de licitação, como ocorreu com a 

Lei n° 8880/94, que instituiu o Plano Real, autorizando a contratação de 

institutos de pesquisas sem Licitação.- 

No mesmo sentido aponta PARZIALE: 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
wwwpmvc.ba.gov.br  

  



ftpensa de 

r° 13.979/2020, 

nstituição Federal 
licitação introd 

há que se obse 

estabelece: 

ição 4e alin 	p escojW/iÏ4licabilidade é 

aturo federal ada4a&= 
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"O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, criado pela Lei 

federal n° 11.947/09, tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar 

e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educação alimentar e nutricional, e da oferta de refeições que 

suas necessidades nutricionais durante o período letivo, 

familiares e as demandas das 

cubram as 

articulando a produção 4gricuItores 

es cola.p a 

pers$ 

mínim 

Desenvõ 

ser 

agric 

organições, 

coma 

!escalar. Com a finalidade de 

di$7 lei determina que no 

o Fundo Nacional de 

flmbito do PNAE, deverão 

tícios diretamente da 

rural ou de suas 

a reforma agrária, as 

s, podendo-se dispensar 

Çd( Trkaentb 

a instauração de icitação, nformc r çoniza o 1°. Assim, cria-se uma 

hipót c`* tOde Aisp,  erísa de licitação, pod4do apenas ser utilizada 

"Art. 37. A adminisftaR pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



Jtação é requisito 

de contratos com a 

essária para a efetiva 

inistração pública, 

cd' 

essencial, de índole 

Administração. Com  e 

realização dos prin 

elencados no art. 3 

titucional admite a 

arneníte previstos pela 

da pr 	ação corno 

istr 

No  

ocorrência de e 

legislação, 

requisito à, 

8.666/93, 

dois institutos: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gera do Município 
Procuradora da Saúde - 
wwwpmvc.ba.gov.br  

   

XXII - ressalvados os casos essecificados na le.sla -ão, 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." (Grifo nosso) 

a dispensa P WbSSbÇem que é possível realizar licitação 

pública, uma vez que a competição é viável, porém realizá-la imporia 

sacrifício ou gravame desmedido ao interesse público. Portanto, visando 

a evitar o sacrifício ou o gravam; o legislador autoriza o agente 

administrativo a não proceder à licitação pública, para o efeito de firmar 

contrato administrativo de modo direto, o que acaba por minimizar o 

princípio da isonomia. A inexigibilidade depende de hipótese fática, de 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmprnvc.ba.gov.br  
www.pmve.ba.gov.br  



ITÕRLA DA 
ONQUISTA 
,i 	E7O D VOCE 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

      

      

ter ocorrido efetivamente situação que inviabiliza a competição. Quer-se 

dizer que pouco importam as prescrições legislativas, pois, diante de 

inviabilidade de competição, está-se, queira-se ou não, diante de 

inexigibilidade. Já a dispensa depende de hipótese fática e da respectiva 

autorização legislativa. Melhor explicando: ao agente administrativo só é 

lícito dispensar a licitação diante de expressa autorização legal; ao 

legislador, por sua vez, 	tlícito autorizara dispensa de licitação pública 
- 

diante 4e hjpøtesefatiea capy de sacnar p interesse publico ou de 

lhos da Constituição 

PXX1E do seu artigo 37, a 

e a contratação direta, a 

utorizar a dispensa de 

mal lhe aprouver, mas 

im 

Federali 

obrigato 

exceç 

licitaç 

em 4u , msista-se, efetivamente o certame 

impo 	
às~

aae 	1 	 fl. 	 ontrário, se o legislador 

tivesse liberdade  para cria hipór- 	de dispensa diante de quaisquer 

situaçes 	ativt ade ei le potenciahwiente acabaria por inverter a regra 

dona çuo teor, repita -s p-ror ugn 	oriedadc de 

pública 

e que a anais.'hipóteses de d1pens¼Ø licitação deve 
4. 

stamente 	 lS
1
te
*

s
. 
s prescritas 

e diante a&i!ti1àçóes 

d 

apre e 

principal, 

figura.' 

o oposto ao 

ovante, agora, para 

alçada a referencial 

secluer cabe reconhecer a 

A hipótese de dispensa de licitação de que cuida o 

presente parecer remete especificamente à emergência de saúde 

acarretada pela pandemia da doença do coronavirus (COVID19). 



dM pela Medida Provisória 

Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere 

o caput do art. 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 -Vitória da conquista - Bahia 
pgmpmve.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

 

VITORIA DA 
CONQU ISTA 
M&S °EPIO flE VCC.F 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

   

No que interessa ao tema objeto deste parecer, estabelece 

a Lei federal n, 13.979/2020, com a redação dada pela Medida 

Provisória n° 926/2020: 

"Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de sau4e pbli de inwortancia internacional decorrente do 

§ 1° A dWa e 	 tefere o caput deste artigo é 

temps 	 nj 	per. wr a emergência de saúde 

publi 	impo 1ttDa Lar tttcion4l eco 	do coronavírus. 

as com fulcro nesta Lei 

o 

mediatantrite dispoIibffizada sítio oficial específico na rede 

tendo,9q 	couber além das 

TÁ4tVO27 de 18 de 

ua inscrição na 

o respectivo 

de fornecedora de 

bens, 

declarada od 

Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 

fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

ejam com inidoneidade 

e licitação ou contratar com o 



Is 	o 
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fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 

funcionamento do bem adquirido. (Incluído pela Medida Provisória n° 

926, de 2020) 

Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de: (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 202fl 
S 

cluído pela Medida 

ituação de emergência; 

as, obras, prestação de 

S, públicos  ou particulares; e 

de 204 

endimento da 

À 

enfui 

elaboração 

comuns. (Incluído peiíffidrPiiovisóiia n° 926, de 2020) 

Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será 

exigível durante a gestão do contrato. (Incluído pela Medida Provisória 

n° 926, de 2020) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmve.ba.gov.br  

sumos necessários ao 

Lei, não será exigida a 

6 se tratar de bens e serviços 



ncluído pela Medida 

sória n° 926, 

â Medida Provisória 
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Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será 

admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 

projeto hás co simplificado. (Incluído pela Medida Provisória a° 926, de 

2020) 

§ 1° O termo de referêicÂrrsippliflcado ou o projeto básico simplificado
si  

a que s r4r 	utMtM 	I:Sla4ve&da Provisória n0  926, 

1 - declS Kitit 	1tflidida Provisória n° 926, de 

11 - f A7miitt 	i11ti&M1ifrataVj; (Incluído pela Medida 

VI - estimativas do 	$tiiIos por meio de, no mínimo, um dos 

seguintes parâmetros: (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
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n) contratações 

MedidaaPrd'* 

similar-es,-de,outros entes públicos; ou (Incluído pela 

bedores; e (Incluído pela 

edida Provisória n° 926 

ente, módiante ju 

de prec 

ida Provisória n 

preços obtido 

)dnp impedçm 

cativa dÁ.  autoridade competente, 

que trta o inciso VI do caput. 

nciso VI do 

por valores 

ão de preços, 

tos. (Incluído pela 
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b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida 

Provisória n°  926, de 2020) 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Are 4°-E Na hipótes flWFistrição de fornecedores ou prestadores 

de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relÀtiva à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais 

requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do 
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disposto no inciso XXXIII do caput do an. 70  da Constituição. (Incluído 

pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou 

Presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 

Art. 4°-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos 

nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 

fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por 
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cento do valor inicial atualizado do contrato. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

importância internacional decorrente do coronavirus. Assim, uma vez 

cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no 

contexto fático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se 

tornará a realização de dispensa de licitação por tal fundamento. 
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A única ressalva a essa regra não diz respeito à hipótese 

de incidência para a redi7ação da dispensa em si, mas apenas quanto à 

duração dos contratos pactuados sob a égide da Lei, que perdurarão até 

o término de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, 

nos termos do art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela 

MP n° 926/2020, 

e 

deverão ser imediâ 

rede mundial de cd 

além das infoi 	«aço, 

12.527/2011, o n 

Receita Federal d 

processo de coflta±; 

exigência, especifiqa para 

publicação dos àtqs, 

ção, N 

inequivocdi 

ou serviç& 

inidoneidade d 

contratar com o Pol 

11qsc no dispositivo 

icial especifico na 

rdo no que couber, 

art. 8° da Lei n° 

sua inscrição na 

or e o respectivo 

que a presente 

em comento, não dispensa a 

izadoá nos respectivos 

e assim o 

onstração 

Lnado bem 

steja com 

licitação ou 

processos 

estabeleça. 

e) Admite-se a 	üIião de bens e contratação de 

serviços, que envolvam equipamentos usados, desde que o fornecedor 

se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do 

bem adquirido. 
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O Presumem-se atendidas, nas dispensas de licitação 

objeto da Lei n° 13.979/2020, não havendo, assim, necessidade de 

comprovação: 

£1) ocorrência de situação de emergência; 

L2) necessidade de pronto atendimento da situação de 

Li) c';is'ricia & 	se $anç: de pessoas, obras, 

prestanio dc- se:vros equipumenLos e outros bens, 

público&'b 
.1211-11 -1 

£4) PS*iI 	SStS 	ela necessária ao 

aten 

será admL 

projeto bás 

1° da Lei n 

g) P4r:t: oitrataoao cic bens e se 

eserit 
	

zle trïnc' dc' refercnei 

n!p1ificacjcc.rl1 os e

02020. 
	 itr1OTfl<- OflSta 

pressa da 

e preços a que autoridade co 

alude o art. 4°-E, 

i) Mediante justihKtí'&à nos autos, poderá o Poder 

Público contratar os bens e serviços objeto da Lei por valores superiores 

à estimativa re1izada, em razão de oscilações ocasionadas pela 

variação de preços. 
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j) Havendo restrição de fornecedores ou prestadores de 

serviço, pode a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 

mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação 

de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do  	art 7° da Constituição .........................-..' 

E 	 na maior crise 

sanitária contemporânea, é imdffiiite alertar que, não obstante o 

permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas 

ao enfrentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar 

os princípios que lhe são impostos pelo art., 37 da Constituição Federal, 

bem como aqueles previstos no art. 3° da Lei 8.666/93. 
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Nesse diapasão, fora instaurado procedimento 

administrativo 1DEA no 644.9.48629/2020 por parte do Ministério 

Público do Estado da Bahia - a Promotoria de Justiça de Vitória da 

Conquista, com objetivo de efetivar ações coordenadas e integradas de 

enfrentamento ao novo coronavírus, conforme orientações da 

Recomendação 002/2020 do Gabinete da Procuradoria Geral. 

tratando-se de bem ou serviço essencial para a prevenção ou erradicação 

do vírus, avalie a possibilidade de excepcional utilização - sobretudo nas 

contratações mais urgentes da área de saúde - do instituo da requisição 

administrativa de bens e serviços, desde que motivadamente, com justa e 

célere indenização posterior, observados os valores normalmente 

praticados pelo mercado. 
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4) Adotem as medidas fiscalizatórias necessárias à garantia da correta 

execução contratual, dentre as quais a designação individualizada de 

gestores e/ou fiscais de contratos. 

5) Promovam a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da 

execução dos correlatos contratos, notadamente pela imediata 

D-nsr fr.rma. a Ç?jdffl2c,ÇC trazida pela Lei 13.979/20, 

não se trata de autrizocão rftstrirv ta• aquisição desmesurada e 

irracional de bens e serviços, s'piont em razão de se estar em face de 

excepcional situação de emergência pandêmica. 

Nesse sentido, confira-se as palavras de OLIVEIRA, em 

recente artigo sobre os reflexos do coronavírus no Direito 

Administrativo: 
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"Em casos emergenciais, revela-se possível, em tese, a adoção de 

medidas excepcionais, de forma proporcional e justificada, que 

restringem a liberdade individual para garantir a saúde pública. Como 

di7ia  Hipócrates, considerado o pai da medicina, 'para os males 

extremos, só são eficazes os remédios intensos'. Isso não significa dizer, 

naturalmente, um cheque em branco aos agentes públicos competentes 

E de outra face, tal presunção, embora desobrigue o 

gestor público de apresentar repetidamente, e de forma prévia, as 

justificativas da emergência e da necessidade da contratação, implica a 

sua responsabilização caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou 

seja, de que as circunstâncias fáticas que fundamentaram a 
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contratação por força desta autorização legal específica carecem de 

veracidade. 

Dessa forma, a celeridade buscada pelo legislador, ao 

passo que mitiga algumas exigências previstas na sistemática da Lei n° 

8.666/93, impõe ao gestor público o dever de cautela e de apuração das 

circunstãncias fáticas que orientam para eventual contratação direta 

sob tal fundamento. 

Noq 

processada a aqui 

procedimento, tam: 

Lei n° 13.979/202( 

regras previstas na! 

simplifica 

n° 13.979 

Lei 8.666/93), 

8.666/93); 

dos autos em que 

è "fase interna" do 

2020, ao alterar a 

cs acima, algumas 

referência 

§10 da Lei 
gr)o j 

II, Lei §2- 

b) Comi3ffi: iMe 

	

	ftii?IJIWfecursos orçamentários 
pÂ 

para fazer frente à futura contrdfaçâo (art. 4°-E, §1°, VII da Lei n° 

13.979/2020 c/c art. 7°, §2°, III, Lei 8.666/93); 

c) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa 

da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou 
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%.929/2020). A dispensa de 

entanto, sobre a 
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prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 

13.979/2020); 

d) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da autoridade competente 

em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 29, 

Estabelece o dispositivo: 

Art. 26. As dispensas previstas nos §5 2° e 4° do art. 17 e no inciso 111 e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibi.lidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
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parágrafo Linico do art. 8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 

3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos. 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto pstaartigo, será instruído, no que couber, com 

Persiste, 	t4W!%jçM4ffãde de cumprimento das 

exigências do art. 26, parágrafo único, II e III da Lei n° 8,666/93, 

instruindo-se os autos com: 

a) A razão da escolha do fornecedor ou executante; 

b) A justificativa do preço. 
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No que diz respeito à justificativa do preço, não obstante 

tenha a Lei n° 13.979/2020 indicado parâmetros para a realização da 

estimativa de preço, entendemos que devem ser observadas, no que 

couber, as regras locais estabelecidas no Decreto Municipal n° 18.152, 

de 13 de setembro de 2017. 

Nesse norte, asLfi:s çpçciais presentes na Lei n° 

De qualquer forni %bTe tratar de dispensa de exigência 

que, caso mal utilizada, poderá frustrar os princípios da economicidade 

e da obtenção da proposta mais vantajosa, deve o gestor, ao assim 

proceder, apresentar a devida justificativa para não reali7j4r a estimativa 

de preços. 
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A segunda regra, prevista no art. 40-E, § 3° da Lei n° 

13.979/2020, diz respeito à possibilidade de contratação pelo Poder 

Público por valores superiores ao encontrado na estimativa de preços, 

desde que esses decorram de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços. 

Mostra-se rn70ável a regra, tendo em vista que a 

pandemia do COVID-19 repercutiu*abruptamcnte nas diversas cadeias 

de produção dos bens e 9rt ços. dcsequiihrando assim, os mercados. 

Com  efeito, a intensa pronura por alguns bens. serviços e insumos, tem 

o potencial para desiocar os nreços 	rroado pua patamar superior 

aquele observado cm cennc anterior a ense, sendo, nesses casos, 

inviável a compara 

tação em valores 
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De 

acima do estimadri, 1 

robusta justifcati4 ç 

ocais que 

iso IV, da 

'ligadas ao 

de cargos em 

ou parentesco por 

ii, ou por adoção. 

CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, e firme nos fundamentos de fato e de 

direito acima alinhavados, analisados os documentos juntados ao 

presente processo, opinamos pelo prosseguimento do feito, eiencando a 
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seguir, os elementos a serem verificados individualmente nos autos de 

cada procedimento administrativo em que se processará a contratação 

direta, mediante dispensa de licitação, para aquisição de bens, serviços 

e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavinis, com 

fundamento no art. 4° da Lei federal n° 13.979/2020: 

a) -Cintilá 	o do r q 	as para 	a incidência da 

norma federal que au 

a.1)Qs15S 

deve 

eme 

(CO\( 

a.23 

e objetiva adquirir 

enfrentamento da 

te do coronavírus 

direta por 

tando ao 

de saúde 

rente do 

no dispositivo 

deve;ãcsr i;ridiai.amen .- dponibilizadas em sítio 

oficial espcfflc!'. r redc mnndiai de computadores, 

contendo as informações descritas no art. 40,  §2° da Lei 

federal n° 13979/2020. 

b) Não obstante o permissivo legal para a dispensa de 

licitação nas aquisições destinadas ao enfrentamento da COVID-19, 

deve o gestor público sempre observar os princípios que lhe são 

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  



:istêncja de recursos 

à futi* 	ftação (art. 

°, §2°, III, 

mediante 

j*s de serviço (art. 

à Lei n° 13.979/2020); 

i Co Ôaço 

senta q para faze 

VIVda. Lei ti°  

81 k666/93);  

PREFEITURA MUNCIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gerado Múnicípio 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem corno aqueles 

previstos no art. 30  da Lei 8.666/93. 

c) Mesmo se tratando de procedimento de contratação 

direta, deve ser, observado o rito e a instrução da denominada fase 

interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei n° 

13.979/2020, aphcand07se.1subsicttariamente a Lei n° 8.666/93, 

instruindo-se os 

cd) Projeto hsico sirrinftc.acio 	(ou termo de referência 

simplificado :Oflt Cfldo  - - 	entos indicados no art. 4° 

E, §10  da L& 	.979/2023, .brovado pela autoridade 

compctcnte íart. 70 §2°. i. Lei . 666/93), contendo 

orça menu; dci.r.1.hocio (an. 70 ,  §L, T1i 8.666/93); 

c.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da 

autoridade competente em caso de restrição de 

fornecedores ou prestadores de serviço (art. 29, Lei 

8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020). A 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista Bahia 
pgmpmvc.bagov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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co 

pret 

da Leiï 

o ale--fornecedores ou 

/93 c/c art. 4°-F 

parágrafo 4 

ante; 

di 

o art. 26, 

utos com: 

evem tèï cm 

III da Lei n° a; 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.prrivc.ba.90v.br  

Regras especiais quanto à justificativa de preços 

introduzidas pela Medida Provisória no 92612000 - 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
MMS PSP?O 05 IOZJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gerado MLinicípio 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.bagov.br  

dispensa de apresentação da documentação não poderá 

recair, no entanto, sobre a prova de regularidade relativa 

á Seguridade Social e o cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição; 

c5 Documentação relativa à. capacidade técnica, 

dispensada 	ecf: jis 4ficativa da autoridade 

c.6) floeument 'ão r?larha 	qualificação econômico- 

justificativa da 

autnrida* - . cnaptent 	cm case de restrição de 

fornecedores ou prcsLad ores- de serviço (art. 31, Lei 

8.666/93 c 	da Li 0  13.979/2020); 

e) No que diz resé1Rij3èsquisa de preços que embasará 

a aquisição, devem ser observadas as regras do Decreto Municipal n° 

18.152, de 13 de setembro de 2017. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gerado Múnicípio 
- Procurédoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  
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e.1) Por força do art. 4°-E, § 2° da Lei n° 13.979/2020, 

admite-se excepcionalmente, mediante justificativa da 

autoridade competente, a possibilidade de dispensa da 

apresentação estimativa de preços de que trata o inciso 

VI do mencionado dispositivo; 

ci n° 13.979/2020 admite, 

itos, a possibilidade de 

por aiorcs superiores ao 

prccos, desde que esses 

ormdas pela variação de 

vedações 

Orgânica 

ligadas ao 

em cornissã 

por armidad3 

de contratcõo, em especiai 

J\4unicii:,al.ciJe vcdn o nepotis 

- 	;• C O /icc-Pref eito, 

otjsanguinidad 

a 

& cais que instituem 

inciso IV, da Lei 

contatação de pessoas 

VereaW5res e ooV nE4t de cargos 

parentesco 

r adoção. 

adas nas 

dispensas de li 	 979/2020:  

g. 1) E 	 houver demonstração 

inequívoca da existe 	e um único fornecedor para 

determinado bem ou serviço, será admissível a 

contratação de empresa que esteja com inidoneidade 

declarada ou com o direito de participar de licitação ou 

contratar com o Poder Público suspenso. 

e.2) O art. 

rnqçliâte' 

co" 

encon 

decorraM 

preç 

o 

Pç. Joaquim correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquista - Bahia 
pgmpmvc.bagov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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g.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de 

serviços, que envolvam equipamentos usados, desde que 

o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de 

uso e funcionamento do bem adquirido. 

gS) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 

13.979/2020 limitwwsê-ai limita-sê-ai 6 meses, podendo ser o período 

de..vigêrv'ia nrcrrngacio por 	edos sucessivos, enquanto 

perdurar ncccssid-cie 	e.nfrentautjtto dos efeitos da 

situaçãn de • ; gericin   - e pública. 

Edmun'o Ribeiro Neto 

Proctiras Jurídico Saúde 

01 	1396 

Mat. 24.389-0 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATLVA 

COMPROVANTE DE ENCAE4JNHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (Na) 1709112020 

Data e hora 26/03/2020 15:51:15 

Texto de envio DISPENSA DE LICITÇÀO - INSUMOS COVID 19 

Ø
iw y 

Hayk 	ima Gonçalves 	 SMS - Diretoria Administrativa 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

municaçao Interna 
DISPENSA DE LICITÇAO - INSUMOS COVID 19 

SMS 
Hayka Lima Gonçalves 

Prezados, Encaminhamos o parecer jurídico n 
067/2020-PGM/SMS 	para demais providências. 

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: 

17091/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Resp. (Recebimento) 

Data/Hora de origem: 

26/03/2020 15:51:15 

Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRiA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICiPAL DE SAÚDE ( £ 

I'i'szo  

Mi t) 

PROCESSO N' 17091/2020 GEP FOLHAS: 

- 	€3aN 	L 

PARA 
DATA:J_ 	/ 

EM AI ENÇÃO A: 

SETOR REQUISITANTE: 

DOCUMENTO: 

ASSUNTO: 	 DISPENSA DE LICITAÇÃO 

- 

DATA. 

- 	 -- 	- 

SETOR DESPACHO: RUBRICA 

25/03/2020 A Comissão de Licitações. Ø2'.c.tiO 
Para análise análíse do processo, diligências necessárias e demais tramitações  

Coerd. De Apoio Técnico Administrati 

27/o3/W.CJc 
—J f Jj4034 

H 
4 	- 	-.- - 	-• -- 



http://servioos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva...  
JLfp 

o 

a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

-fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

07.121.87010001-68 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATADE ABERTURA 

0811212004 

NOME EMPRESARIAL 

R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PRODUMEO 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAA11VIDADE ECONÔMICAPRINCIPAL 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R GOES CALMON 

NÚMERO 

303 
COMPLEMENTO 

LOJA A 

CEP 

45.000-400 
BARRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

VITORIA DA CONQUISTA 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

PRODUMEDtGMAIL.COM  
TELEFONE 

(77)8801-0610/(77)9186-5364 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATADA SÍFUAÇÃO CADASTRAL 

08/1212004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RrB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27103/2020 às 14:28:52 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

27/03/2020 14:29 

15 



BRASIL 	1 Acesso à informação 	 Participe 	Serviços Legislação 	CanaijJ 
S. 

flrmaçao de Autenticidade da Certidão 
	

http:/Jservícos.receita.bzenda.gov.br/Servicos/certidao/certautlCn...  

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 07.121.870/0001-68 

Data da Emissão : 20/12/2019 

Hora da Emissão : 10:54:35 

Código de Controle da Certidão : 14A1.BE13.64AE.ADE8 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 20/12/2019, com validade até 17/06/2020. 

ágina Anterior 

r 	 27/03/2020 15:01 

90 
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Emissão: 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20200877923 

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

RAZÃO SOCIAL 

R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS IIOSNTALAR ORTO1'EDJCO LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

065.166.710 

CNFJ 

07.121.87010001-68 

   

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.°  918/99 EM 20/03/2020 VÁLIDA ATÉ 19/05/2020 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoAutenlicidade.rpt 



Dúvidas mais Frequentes 1 Início IV - 1.1 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 07.121.870/0001-68 
Razão social: R M C COMERCIO DE MAT HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

Resultado da consulta em 27/03/2020 14:21:29 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRE 
Consulte o Histórico do Empregador 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

S2- 



Dúvidas mais Frequentes 1 Início V - 1.1 

Histórico do Empregador 

D Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRE concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 

Drientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 07.121.870/0001-68 
Razão social: R M C COMERCIO DE MAT HOSPITALAR ORTOPEDICO LTDA 

Data de 
Emissão/Leitura 

Dat a de Validade Número do CRF 

23/03/2020 23/03/2020 a 21/04/2020 2020032302164761052035 

04/03/2020 04/03/2020 a 01/07/2020 2020030402214790212094 

14/02/2020 14/02/2020 a 14/03/2020 2020021402064321498852 

26/01/2020 26/01/2020 a 24/02/2020 2020012601541236626030 

07/01/2020 07/01/2020 a 05/02/2020 2020010702523953044530 

19/12/2019 19/12/2019 a 17/01/2020 2019121903484761425609 

30/11/2019 .30/11/2019 a 29/12/2019 2019113002395747548957 

1111112019 11/11/2019 a 10/12/2019 2019111101265269845593 

2311012019 •23/10/2019 a 21/11/2019 2019102302091732880406 

04/10/2019 04/10/2019 a 02/11/2019 2019100401583947906855 

15/09/2019 15/09/2019 a 14/10/2019 20190915014536890-42001 

27/08/2019 27/08/2019 a 25/09/2019 2019082702470220991336 

08/08/2019 08/08/2019 a 06/09/2019 2019080802215663622588 

20/07/2019 20/07/2019 a 18/08/2019 2019072002221096572430 

01/07/2019 .01/07/2019 a 30/07/2019 2019070101202999583176 

12/06/2019 12/06/2019 a 11/07/2019 2019061201561751122000 

24/05/2019 2410512019 a 22/06/2019 2019052401554348385303 

05/05/2019 05/05/2019 a 03/06/2019 2019050501044848050180 

i 	bioi 9 16/04/2019 a 15/05/2019 2019041601571400699884 

28/03/2019 28/03/2019 a 26/04/2019 2019032802285088123794 

09/03/2019 09/03/2019 a 07/04/2019 2019030902055999329232 

18/02/2019 1810212019 a 19/03/2019 2019021800591438233699 

30/01/2019 30/01/2019 a 28/02/2019 2019013002224818881862 

11/01/2019 11/01/2019 a 09/02/2019 2019011102100064176408 ---------------- 
23/12/2018 23/12/2018 a 21/01/2019 2018122301222843265680 

04/12/2018 04/12/2018 a 02/01/2019 2018120402202629882550 

9 3 



Emissão/Leitura 
uata ce vaiiaaae numero ao LIr 

15/11/2018 15/11/2018 a 14/12/2018 2018111504132510721525 

1511112018 15/11/2018 a 14/12/2018 2018111504025750962056 é10~ 7N 

27/10/2018 27/10/2018 a 25/11/2018 2018102702293015145804 c, k 	VisIja 

08/10/2018 08/10/2018 a 06/11/2018 2018100801141667347623 

1910912018 19/09/2018 a 18/10/2018 2018091902264089138347 

31/08/2018 31/08/2018 a 29/09/2018 2018083101584204267437 

12/08/2018 12/08/2018 a 10/09/2018 2018081201521061845017 

23/07/2018 23/07/2018 a 21/08/2018 2018072301343054458090 

04/07/2018 0410712018 a 02/08/2018 2018070401580348039626 

15/06/2018 15/0612018 a 14/07/2018 2018061502130917571350 

27/05/2018 27/0512018 a 25/06/2018 2018052701362721852333 

08/05/2018 08/05/2018 a 06/06/2018 2018050800270048688768 

19/04/2018 19/04/2013 a 18/05/2018 2018041902390823554688 

31/03/2018 31/03/2018 a 29/04/2018 2018033101541047096611 

Resultado da consulta em 27/03/2020 14:21:29 

gL.k 



http://servicos.pinvc.ba.gov.br/alvaraconsulta.php  

Alvará - Validação 

Informe a chave de validação do Aivará 

Chave: p01024117522020001698 

Caracteres: i78bd94 

Rapte os clico caracteres da imagem 

Tipo Alvará: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIO14MENTO 

Número: 001024117522020001698 

Emitida: 24/03/2020 10:32:55 

Validade: Deftiitivo 

Dados/INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nome: RMC COM. DE MATERIAS HOSPT.ORTP LIDA (411752) 

CNPO: 07.121.870/0001-68 

f1 	 27/03/2020 14:26 

(3S 



feitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 	 http://servicos.pmve-ba.gov.br/ 

Login:í 
	

)Senhas 	 

CERTIDÃO - validação 

Informe a chave de validação da Certidão 

Chave: 10200015962 

Caracteres: 39170 

Repita os cinco caracteres da imagem 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 

Número: 20200015962 

Emitida: 25/3/2020 as 11:03:38 

Validade: 90 dias 

Desenvolvido pela: EU Produções de Software 

1,1 	 27/03/2020 14:23 
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dezembro de 2021 

Art. 2° São designados integrantes da Comissão Permane 
anterior, os servidores públicos abaixo relacionados, entre pe 
permanente e comissionodos: 

Exoneração (Faz). 

PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
atribuições que lhe confere o sri. 75, inciso III o XI, da Ler Orgânica do Município, 

los lermos da Lei Complementar no 1.786, de 2011, 

CRETA: 

t. '1' Fica exonerado, a pedido, ELENITA ALVES BARBOSA, matricula 48519 do 
ruo de Professora, lotada na Secretaria Municipal da Educação 'S?.IED, conforme 
rquerimento de Direitos e Vantagens protocolizado na Secretaria aluníclpal de 
Iministração. 

É. 2° Este Decreto entrará-em vigor no data de sua publicação e produzirá ofeitos a 
.rtir de 03 de fevereiro de 2020, revogando todas as disposições em contrário. 

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

hlerzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

OR Te N° 20.060, DE fl D JANEIPX3 DE 0  

,atui a Comissão Permanente de Licitações, vinculada á Secretarie Municipal de 
túde. 

PREFEITO MUNICiPAL DE V1TÕRDA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
is atnihuiçóea que lhe confere a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 75, n°1505 
e Xl, anos termos da Lei Federal de n°8.566, de 1993, 

ECRETA: 

1, 1° Aia. '1° Fica Instituiria a Comissão Permanente de Licitação, vinculada a 
ecreterla Municipal da Saúde, destinada a processar licitações previstas na Lei 
ederal n°8.666, de 1993, na modalidade pregão, prevista na Lei Fedem] 10.520. de 
302, e no Regime Diferenciado de Contratação — RIDO, nos termos do repor do ao. 
4 da Lei Federal 12.462, de 2011, pelo penado de 01 de janeiro de 2020531 de 

dom,prnvc.b54e0V.bt  
d,5.,r,s,.°,,no,o, r,rp,00.ee-ac,e,,d,'ovssaoor. e jises,,iore'oeoos dsc.so pãerrceeeee-rrpso,u 

_DIÁRIO 

,FICiAL 
TORÇA DA. CONQUiSTA 

.rtl. so A composição da Comissão Permanente de que trata esta decreto deverá 
bedecer à proporção de no máximo 213 de integrantes servidores públicos do quadro 
ermanente da licitações, salvo situação excepcional a ser devidamente motivada. 

art. 0° Os integrantes da Comissão que participarenrr de oursoa de treinamento e 
perfeiçoamento em licitações públicas poderão ser convocados para atuar como 
regoeiros na modalidade presencial. 

Lrt. 7° Os servidores de que beta este decreto tem seus atos, praticados desde 01 de 
melro de 2019, convalidados. 

U't. 8° Este Decreto entrará em vigor na dela de sua publicação, com efeitos jurídicos 
partir da 01 de janeiro de 2020, sendo revogadas as disposições em contráno. 

Vitória de Conquista, Bahia, 16 de janeiro de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ANEXO 1 
fórmula a que se refere o artigo 3°, parágrafo único, deste Decreto é a seguinte: 

VMR .41057 xTLp 
TM L 

3CET = Gratificação da Condição Especial de Trabalho 
ÍML Total Mensal de Li(.c6es; Atas de Dispensa e lnexigrbilidade 
FLP 	Total Mensal de Licitações por Participante 
r!MR Valer Mensal e Receber 

I0EÇ Etc .°200 7,bEj,&OEJ ME1GpE.20ZP, 

o clara o Loteamenito Recanto das Águas declarado como núcleo urbar, informal 
acupedo predominanten.C.lte por população de broxa renda para fins de 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. Estado da Bahia, no uso 
das atribuições que lhe confere o sri. 75. indso XI, da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO. realização do pmcedlmento de Regularização Fundiária no 
loteamento Recanto das águas, Soe pública pertencente ao acervo paidmonial do 
Município da Vitória da Conquista, registrado no 1° Oficio de Vitória da Conqurste sob 
a matricula no 43.613 de 08 de setembro de 2008; 

CONSIDERANDO que o anexo 1 da Lei Municipal 1.186103 arrola o loteemento 

dom.pm soba. grou. 
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COMISSÃO 

Nome Matricula Secretaria 

Presidente: Zilmária Pereira 
dos Santos 

07.07164-7 SMS 

1° Relator Vsldirene Alvas 
Macedo 

09.11800-4 Si 

2' Relatora: Oione de 
Jesus Santos 

07.141173-8 SijIS 

li - São membros suplentes: 

Suplentes Matricula Secretaria 

Sheila Rosa Sampaio 07.01096-2 SMS 

Jeene Cléia Carvalho do 
Nascimento 

07.19980-5 SMS 

Álvara Priscila Rodrigues 
Moreira Coqueiro 

07,14145-9 SMS 

Marieleon Alves Silva 07.13943-8 SMS 

GilrnãrSouza Santos 07.13653-6 SMS 

Are. 3° A designação dos integrantes da Comissão Permsnonte de Licitações ora 
Instituida é feita sem prejuízo de suas atribuições normais junto às Unidades em que 
trabalham, sendo que perceberão Gratificação de Condição Especial de 'Trabalho 
(GCET) cujo valor mensal não poderá exceder Es 800,00 (oitocentos reais). 

Parágrafo único. A gratificação referida no caput será calculada por meio da fórmula 
prevista no Anexo 1 deste Decreto, observado os limites estabelecidos no artgo 3° e 
parágrafo único da Lei Municipal n° 1.39e, de 2007. 

Are. 4° A Unidade Requisitada respondo perante o Gabinete do Prefeito e a 
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Crçamatltária, e ao Egrégio Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia pelas informações contidas nos processos de 
licitação, conforme disposto na Lei Federal de n°8.666, de 1993, em seu artigo 113, 
e suas respectivas alterações. 

dorn.pmvc.ba.9OV.br  
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Comissão Permanente de Licitação 

iSPENSADE ucn'AÇÂO N°oLa7l/2o2osMs 
CESSO ADMINLSYRATiVO N° i71/2020 

Aos vinte a sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, a:'mposta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Zilmária Pereira dos Santos, primeira 
relatora, Sra. Valdirene Alvas Macedo e segunda relatora Sr. Dione de Jesus Santos, para apreciar 
pedido de contratação da empresa para o fornecimento de insumos hospitalares (máscaras), para serem 
utilizados pelos profissionais municipais de saúde de Vitória da Conquista, solicitado através do Protocolo n° 
17.091/2020 - Diretoria Adn'ilnistrativa da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como ordenador de 
despesa a Sr. Alexeandro Naactmerito Costa, corri a finalidade de contratação direta por Dispensa de 
Licitação da pessoa jurídica R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ORTOPÉDICO LTDA - 
ME, cujo o nome fantasia é PRODUMED COM. VAREJ. DE ART. MÉD. ORTOPETICOS, com endereço 
à Rua Gôca Calmon, n° 303, Loja A, Bairro: Centro, Vitória da Conquista —BA, CEP — 45.00-400, inscrita 
no CNPJS'MF sob o o° 07,121,870/0001-68. A presente contratação de insumos hospitalares, serão 
utilizados pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, em suas atividades laborais 
no cenário da qrave crias decorrente da pandemia COVID-19 (Coronavirus).Também, o Ministério da 
Saúde. no Protocolo de Atendimsnto a pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (2019-
nCoV indíc3u a. recc'ssoade do que os profissionais de saúde devam utilizar mascara N95/PFF2 (ou 
outras mascaras com eficácia minima na filtração de 95% de partículas de até 0,3p tipo N99, N100 ou 
PFF3). A ontrotaçáo por dispensa de licitação torna-se necessária a fim de estabelecer urna assistência 
devidamente responsável aos profissionais de saúde do município e á população conquistense. Insta 
destacar que a Secretaria Municipal de Saúde possui Ata de Registro de Preços, a saber: Ata 086/2019 
SMS onunda do Pregão Eis'trônico o'1,12019 SMS para aquisição das máscaras em comento, entretanto a 
empresa fornecedora, a saber, DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS 
HOSPITÁLARES E/RELI, locahzada no estado de Santa Catarina, não dispõe em seu estoque de 
qusntidad.e suficiente para atender a demanda neste momento, alegando a alta procura pelos itens em 
território nacional. Neste ssnfi.do, tendo em vista a necessidade aumentada de consumo do tem descrito em 
meio á crise deccrrente as pandermua de Covid-19, para que o município de Vitoria da Conquista ienna os 
estoques (;s)abastedaos para atender às demandas de forma efetiva e eficiente. A escolha do pretenso 
fomecedo, acorreu após realização de pesquisa de preços realizada. A empresa RNIC Comércio de 
Matariate Hoopãtak'r e Ortopédico Uda ME, única cue dispunha dos produtos em estoque para 
dispensação e atenchmerto às demandas de Secrewania  Municipal de Saúde, tendo em vista o desenho 
epiderniolõçico atca, demonstrando um esvaziarner'te de estoque de produtos no contexto nacional, 
deixando a administração púbiica saro opções diversas, apesar de várias tentativas e contatos 
estabelad,àcs, corárr sem.  êxito. A contratação em apreço procede em face da situação de urgência no 

V';'  sob paria de interrupção de servïços essenciais de saúde em respeito ao princípio da 
continuideda do seMço pübico ou comprometer a segurança de pessoas e principalmente dos profissionais 
e técnicos da Saúde, consoante disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: "É 
dispensáve; a Ilr±a;ão: (a  IV •.. nos casos do emergência ou de calamidade pública, quando 
caractsnzada zr,qéncia de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segw-ançs de pessoas (..,) (gr:fos aditados. Nesse diapasão, observa-se a subsunção da pretensa 
contratação direta, asUentando anda o que nos assevera o art. 28 do mesmo diploma legal quanto à 
necessidade de formalização de devido procedimento administrativo, no qual estejam consignadas a 
caracterização das itua':ção de emergência, razão da escoi'na do fornecedor e a justificativa do preço. Desta 
forma, a raferida coritratacao ate nde ao interesse público e respeita as normas impostas pelo artigo 24

'
IV, 

da Lei n°. 5.665/93, unia vez que 	não há tempo suficiente para realizar um certame licitatório, com os 
Prazos e as formalidades que a :si exige sob a iminência de ocasionar maiores danos aos usuários do SUS 
e demais st:endimenbs. essenciais à oopuJacâo. A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei 

Secretaria Municipai de Saúde 

Rua Rotary coro, u`069, Centto 

Telefone: 7i'i 3429--7i2 

e-mau: I,cicaçcsaucie'íu2Oi 7rqman.ccm 

www.pmvc.ba.go'u.br 
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Federal n°  13979/2020 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, servicca e insumos de ssúde destinados ao combate do vírus. A eficácia do 
dispositi'd: - temporária, e se limita ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 
importàn - - ternacionai decorrente do COVID-19. Assim lima vez cessada a emergência de saúde, dado a 
ser aferido concretamente no contexto tático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se 
tornará a r 	7-Cn de dispense de licitação por tal fundamento. A única ressalva a essa regra não diz 
respeito à hpótesc de incidência para a realização da dispensa em si, mas apenas quanto à duração dos 
contratos pactuado-a -sob égide da Lei, que perdurarão até o termino de seu prazo de vigência, salvo 

hipótese de eventual «escisão, nos termos do art. 80  da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 

826/2020 No tocante -ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretenso 
contrato 	ornecirlsnto.  bem como, cotação dos preços praticados na atual situação do mercado. A 
Comiss-:' ': Llcitc;ão entende e assevera as ações necessárias à escolha da empresa supramencionada. 
A confirinaçúo deste entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente 
processo, há mocfc-s1açáo dc cor,cordância com a escolhe do fornecedor executante, bem como, com a 
compatibilidade do vaior apresentado pela pretensa contratada, informação confirmada através da aposição 
ao 5v. Atexearidro Nascimento Costa, Secretário Municipal de Saúde e responsável pela contratação 
analisada- . C) objeto a ser avençado terá por ATIV1DADE/PROJETO 2036 3002 e ELEMENTO DESPESA 
— 3390300,000, O van iotsi do contrato será de R$ 28.950,00 (vinte oito mil novecentos e cinquenta 
reais) c. vigrtcia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua assinatura. Portanto, tendo a 
Adminis?. .:Po verificado c stonor.- ento da demanda solicitada e constatado que o valor apresentado pelo 
pretenso- contratado, conasponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar 
DlSPE SAVEL c- p 'ocaso admlnistratvo em teia com base no art. 24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 8666/93 
e no Parecer Judico n°  067I202t (PGM/SM-S) emitido pala Procuradoria Jurídica em 26 de março de 
2020, assinado c!o procurador jurdic-o da Saúde, Sr. Edmundo Ribeiro Neto. Ressalta--se que a consulta 
acerca da :eoi  a1ca-oo fiscal no tocante ao presente contrato foi realizada pela comissão, encontrando-se 
no pros-ei-- n:ornento, sojiar ccn- c,-me certidões emitidas na ocasião acostadas aos autos. Nada mais 
havendo vata au.. Vaidirene Abras Macedo, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os 
demas - . o: - e da Cumissás-. 

Vitória da Conquista, 27 de março de 2020. 

Pres .. 	c. 	 de Licksi;  

:-:-os Costa 

Secretaria Municipai cie )aude 
Rua RouN- Ou!), n°  059, centro 
Telefonc, 	s-,.J-;,: 
e-mau. :ucç 	audc -;to 7ciy,ai:.com 

www.prnvc. ba.go'i.br 
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Alexsandro Nascimento Costa 
Secretário Municipal de Saúde 

DISPENSA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17091/2020 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, 
Sra. Zilmária Pereira dos Santos, primeira relatora, Sra. Valdirene Alves Macedo 
e segunda relatora Sr. Dione de Jesus Santos, para apreciar pedido de contratação 
da empresa para o fornecimento de insumos hospitalares (máscaras), para serem 
utilizados pelos profissionais municipais de saúde de Vitória da Conquista, solicitado 
através do Protocolo n° 17.091 /2020 - Diretoria Administrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde, tendo como ordenador de despesa a Sr. Alexsandro 
Nascimento Costa, com a finalidade de contratação direta por Dispensa de Licitação 
da 	pessoa jurídica R.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 
ORTOPEDICO LTDA - ME, cujo o nome fantasia é PRODUMED - COM. VAREJ. 
DE ART. MED. ORTOPETICOS, com endereço à Rua Góes Calmon, n° 303, Loja A, 
Bairro: Centro, Vitória da Conquista —BA, CEP - 45.000-400, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°07.121.870/0001-68. A presente contratação de insumos hospitalares, serão 
utilizados pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, em 
suas atividades laborais no cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-19 
(Coronavírus).Também, o Ministério da Saúde, no Protocolo de Atendimento a 
pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV), indicou a 
necessidade de que os profissionais de saúde devam utilizar máscara N95/PFF2 (ou 
outras máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3p 
tipo N99, N100 ou PFF3). A contratação por dispensa de licitação torna-se necessária 
a fim de estabelecer uma assistência devidamente responsável aos profissionais de 
saúde do município e à população conquistense. Insta destacar que a Secretaria 
Municipal de Saúde possui Ata de Registro de Preços, a saber: Ata 086/2019 SMS 
oriunda do Pregão Eletrônico n° 11/2019 SMS para aquisição das máscaras em 
comento, entretanto a empresa fornecedora, a saber, DENTAL HIGI)( PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E/RELI, localizada no estado de 
Santa Catarina, não dispõe em seu estoque de quantidade suficiente para atender a 
demanda neste momento, alegando a alta procura pelos itens em território nacional. 
Neste sentido, tendo em vista a necessidade aumentada de consumo do item 
descrito em meio à crise decorrente da pandemia de Covid-19, para que o município 
de Vitória da Conquista tenha os estoques (re)abastecidos para atender às demandas 
de forma efetiva e eficiente. A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após 

dam.pmvc.ba.gov.br 	 ejoo 
4Pflo22002/2007 de 2410$/2007, que institui infra-estruturacle chaves Públicas Btasileira-TCP Brasil Oocumn 

	
fig!takhentecenfot 



FICIAL 11 	1 

VITORIA DA CONQUISTA 

Vitória da Conquista - Bahia 
Anala— Edição 2 90 

segunda 30 de niarço do 2020 
Páin Ás 15dS48 

realização de pesquisa de preços realizada. A empresa RMC Comércio de Materiais 
Hospitalar e Ortopédico Ltda ME, única que dispunha dos produtos em estoque 
para dispensação e atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, 
tendo em vista o desenho epidemilógico atual, demonstrando um esvaziamento de 
estoque de produtos no contexto nacional, deixando a administração pública sem 
opções diversas, apesar de várias tentativas e contatos estabelecidos, porém sem 
êxito. A contratação em apreço procede em face da situação de urgência no 
atendimento, sob pena de interrupção de serviços essenciais de saúde em respeito 
ao princípio da continuidade do serviço público ou comprometer a segurança de 
pessoas e principalmente dos profissionais e técnicos da Saúde, 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 
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 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. A eficácia do 
dispositivo é temporária, e se limita ao período enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19. Assim uma vez 
cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no contexto fático 
da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a realização de 
dispensa de licitação por tal fundamento. A única ressalva a essa regra não diz 
respeito à hipótese de incidência para a realização da dispensa em si, mas apenas 
quanto à duração dos contratos pactuados sob égide da Lei, que perdurarão até o 
termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, nos termos do 
art. 81  da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 826/2020. No tocante 
ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretenso 
contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual situação 
do mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações necessárias à 
escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste entendimento está no 
fato de que na correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de 
concordância com a escolha do fornecedor executante, bem como, com a 
compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, informação 
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confirmada através da aposição ao Sr. Alexsandro Nascimento Costa, Secretário 
Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. O objeto a ser 
avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO - 2036 3002 e ELEMENTO DESPESA - 
33903000000. O valor total do contrato será de R$ 28.950,00 (vinte oito mil 
novecentos e cinquenta reais) com vigência de 180 (cento e oitenta) dias a contar 
da sua assinatura. 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° 067/2020 (PGM/SMS) emitido pela 
Procuradoria Jurídica em 26 de março de 2020, assinado pelo procurador jurídico da 
Saúde, Sr. Edmundo Ribeiro Neto. 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, 27 de março de 2020. 

Zilmária Pereira dos Santos 
- 	 Presidente Comissão de Licitação 

Valdirene Alves Macedo 
Primeiro(a) Relator(a) 

Dione de Jesus Santos 
Segundo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 

Alexsandro Nascimentos Costa 
Secretário Municipal de Saúde 

CHAMADA PÚBLICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.808/2020 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às 09:00 horas, na 
sala d e reuniões d a Coordenação de Apoio Técnico Administrativo da Secretaria 
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